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 ץיֿפאזאליֿפ עשיטסיכראנא יד : יֿפאז = ףפלֿפ





 ,טפאשנעסיוו רעד ןיא קנאדעג רעשיטסיכראנא רעד

 ,ןעטסיברַאנַא ןוֿפ ןעהייר יד ןיא ןײרַא ןעטערט רימ עו
 -ַאיצָאס ַא וצ טגנַאלעב רעהירֿפ ןעּבָאה רימ יװ םעדכָאנ
 רימ ןעטכַארטעב ,ײטרַאֿפ עלַאקידַאר רעדָא עשיטסיל

 ןוֿפ ערָאהטעמ ַא םלַא ךַאֿפניא םומזיכרַאנַא םעד ךילנהעוועג
 רהעמ ןוא ןערערעכיז ַא ףיוא ןערהיֿפ לָאז סָאװ ,טייקגיטעהט
 םָאד ,ןעגיוא יד רַאֿפ ןעבָאה רימ סָאװ לעיצ םוצ געװ ןעדַארג
 ,ןָאיצולָאװער עלַאיצָאס יד :זיא

 ,עעריא רעד ןיא ךיז גידנעֿפעיטרעֿפ ,םייווכעלסיב רעבָא
 יא ןעשיטסיכרַאנַא םעד ךילטֿפַאשנעריײל רעביא ךיז רימ- ןעביג
 ןַא םינ ויא לַאעדיא רעזיד זַא ,סוא ןַאד ןעניֿפעג רימ ,לַאעד
 ַא ןרעדנָאז ,ףירגעּב רעשיטערָאעהט רענייר ַא ,זיולב עיֿפָאטוא
 עבילשנעמ ןוֿפ ןעבערטש ןעכילרעניא ם'ןוֿפ גנולעטשנעמַאזוצ -

 ,ןעבערטש ַא -- טײהנעדעירֿפוצ ןוא םייהכיילג וצ ןעטֿפַאשלעזעג
 ןוא ןעסַאמ יד ןוֿפ טֿפַארק יד טעדליבעג רעמיא טָאה סעכלעוו
 -ימ רעד ןוֿפ ךָאי םעד גידלודעג ןעגָארט ןעזָאלעג טינ יז טָאה
 ,טכַאמ ןוא םוהטכייר וצ טבערטשעג טָאה עכלעוו ,טעמירָאנ

 ,עסינטלעהרעֿפ יד ןעגעוו גידנעקניידכָאנ ,לעסִיבַא רעטעּפש
 -ָאלָאיצָאס ןוא .עשירָאטסיה ערעזנוא ןעשיווצ ןעריטסיזקע עכלעוו
 עלַא רעביִא עֿפירגעב ערעזנוא ןעשיוװצ ןוא עֿפירגעב עשיג



 יי 1600 =

 יד וַא ,סא םייווכעלסיּב רימ ןעניֿפעג ,ןעגנוניישרע -רוטַאנ

 טינ ןענייז עסינטלעהרעֿפ עלַאיצָאס ןוֿפ עֿפירגעב עשיטסיכרַאנַא
 -יישרע רּוטַאנ יד ןוֿפ עֿפירגעב עיינ יד ןוֿפ לייהט ַא יװ רהעמ
 ,טֿפַאשנעסיװ רעד ןיא טצעי ךיז ןעלקיוטנע עכלעװ ,ןעגנונ
 -רעטנוא ןעקנעד ןעשיטסיכרַאנַא ם'ןוֿפ עזייוו ןוא טרַא יד רַאגָאז
 טָאה סָאװ ,טרַא-סנעקנייד רעד ןוֿפ ךרוד ןוא ךרוד ךיז טערייש
 ,ןעקרעמעב רימ ןוא ,טֿפַאשנעסיװ רעד ןיא טשרעהעג רעהַא זיב
 טערנעװעגנָא טלָאװ ןעקנער ןוֿפ ערָאהטעמ עויד טָא ןעוװ זַא
 טֿפַאשנעסיװ יד טלָאװ ,עסינטנעק ערעזנוא עלַא ףיוא ןערָאװעג
 יר לייוו -- םינפ רעדנַא ןַא רָאג ןעגָארקעג ןימעגלַא םיא
 ןוֿפ עדָאהטעמ ַא יוו רהעמ סעפע ויא ץיכרַאנַא
 סעפע ,עיפָאטוא ןַא יו רהעמ סעפע ,טייקגיטעהט
 .עירָאעהט עלַאיצָאס ע'טושפ ַא יוו רהעמ

 עלַאיצָאס יר ןעגעוװ ןעקנייד וצ ױזַא יװ געוװ רעד זיא סע
 עלַא ןעֿפײרגעב ןוא ןעטכַאּױמעב וצ יװַא יו ,ןעטייהנעגעלעגנַא

 ַא ןוֿפ גנודנעװנָא יד ,טרָאװ ןייא טימ ,זיא סע ;ןעכַאז-רוטַאנ
 רעד ןוֿפ רעקנייד יד ןעשיווצ"טצעי טהילב עכלעו ,עיֿפָאזָאליֿפ
 עיֿפָאָאליֿפ יר ןייז ,קפס םוש ןהֶא רָאג ,טעװ עכלעוו ןוא טייצ
 ור ןענעװ ןעעדיא ערעזנוא ,טרעדנוהרהָאי ןעטסגיצנַאװצ ם'ןוֿפ
 ,גנורנעװ רעד ןוֿפ גנולגעיּפשֿבָא ַא ןענייז ןעגנוניישרע עלַאיצָאס
 ןעגעװ ןוא םוזרעווינוא ןעצנַאנ םעד ןענעװ ןעעריא יד עכלעוו
 ,ןָא טצעי ןעמהענ עסינטנעק עכילטֿפַאשנעסיװ ערעזנוא עלַא

 -רָאֿפ יירד רעטנוא עיכרַאנַא יד ןעריזילַאנַא ָאזלַא ףרַאד ךיא
 עלַאיצָאס ַא םלַא ,טייקגיטעהט ןוֿפ ערָאהטעמ ַא םלַא :ןעמ
 ןוֿפ םעטסיס םענײמעגלַא ןַא ןוֿפ לייהט ַא סלַא ןוא עירָאעהט
 ןוא רדסכ ןעמהענ טינ ןעמרָאֿפ יד רעבָא לעװ ךיא .,עיֿפָאזָאליֿפ
 ןוֿפ לייהט ַא רַאֿפ טכַאמעג ןעפיצנירפ ערעזנוא בָאה ךיא יװ ױזַא
 :-ײשרע-רוטַאנ יד ןעֿפײרגעב וצ ױזַא יו ,עדָאהטעמ רעיינ רעד
 עלַאיצָאס םלַא עיכרַאנַא יד ןעטכַארטעב תישאר ךיא לעװ ,ןעגנונ
 ערָאהטעמ סלַא ןעדייר רהיא ןוֿפ ךיא לעװ ךָאנרעד ןוא עירָאעהט
 ,טייקגיטעהט ןוֿפ



 .=ףבז =

 רעכיב ןיא ןענגעגעב וצ טכַאמ}ג יארוב ךיז טָאה ךייא
 טָא ןעקנייר ןעכילשנעמ  ם'ןוֿפ גנולקיווטנע ענײמעגלַא יר רעֿביא
 ןעוו ,טייצ ַא ןעוװעג זיא םע ,גנולגעיּפשבָא עגיטביר עדנעגלָאֿפ יד
 -נעצ ם'ןיא ךיז טניֿפענ ררע יד זַא ,טביולגעג טָאה שנעמ רעד
 יד זַא וא ,טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ ,ןעטימ ןעטכער ןיא ,םורמ
 םֹורַא זיירק ַא ןיא ךיז ןעהערד ןערעטש ןוא ןעטענַאלּפ ,ןנוז
 עטסכעה סָאד זיא שנעמ רעד יװ ױװזַא ,העש 24 ןיא לעגוק רעזנוא
 ,טניימעג רע טָאה ,דרע רעד ףיוא סחוימ רעטסערג רעד ,ןעזעו
 םהיא בעילוצ ,םהיא רַאֿפ רונ טריטסיזקע טלעװ עצנַאנ יד זַא
 םורַא ןעגעװ ערעייז ןערעטש יד ןוא הנבל יד ,ןנוז יד ןעכַאמ
 ,םהיא רַאֿפ ןערָאװעג ןעֿפַאשעב זיא סעלַא ,ררע יד ,גנונהָאװ ןייז
 ףיױא זיא ארוב רעטרהעלקעגסיוא רעד ןוא ןײלַא םהיא רַאֿפ רָאנ
 םעד ,טנעמעלע ןעזייב ןעגעג םהיא טצישעב ןוא חיגשמ םהיא
 -עג ןעבָאה עיֿפָאוָאליֿפ יר ןוא טֿפַאשנעסיװ יד טָא ,לעֿפײט
 רעכילשנעמ רעד ןוֿפ ןעטייצ ערעטסניֿפ ץנַאג יד ןיא טשרעה
 יד ןוֿפ ןעהעזסױרַא סע ןעמ ןעק ןעטסעב םַא ןוא טֿפַאשטכענק
 טנעירָא ןיא ,עכילרעשרעה-סעטָאג  ,ןעיטַארקָאעהט עגיטּכעמ
 ,(רעדנעל חרזמ)

 רַאֿפ געװ ַא ןעכַאמ טֿפרַאדעג רעבָא טָאה עדָאירעפ ,עזיר
 ןעביױהעגנָא ךיז ןעבָאה ןעשנעמ יד ןוא ןעעדיא יד .םייצ עיינ ַא
 -רעד דלַאב טָאה ןעמ ןוא ךָאי ןעזעיגילער ם'ןוֿפ ןעײרֿפעב וצ
 ערענעלק לעיֿפ ַא ןעבָאה שנעמ רעד ןוא דרע יד זַא ,ןהעז
 יר טינ וַא ,ןענוֿפעגסױא טָאה ןעמ .טניימעג טָאה ןעמ יװ עלָאר
 -ןעטענַאלּפ רעזנוא ןוֿפ םורטנעצ ןיא ךיז טניֿפעג ןנוז יד רָאנ דרע

 טימ ךיײלגרעֿפ ןיא סיורג רעייהעגנוא ,ןנוז עזיד זַא ןוא ,םעטסיס
 -ילימ ןעשיווצ לידנערעק-דמַאז ַא יװ רהעמ טינ זיא ,ררע רעד

 ךָאנ רעדָא סיורג ױזַא ךיוא ןענייז סָאװ ,ןענוז ערעדנַא ןעדרַא
 ,עגירעזנוא יד יװ -עסערג ךסַא

 -עג רהיא טעװ קרעװ ןעשיֿפָאזָאליֿפ-ךילטכישעג ןערעי ןיא
 סע עכלעו ןיא ,ךעלטעלב ערנעצנעלג עבילטע עשּביה ןעניֿפ
 ןוֿפ גנורעדנערעֿפ עויר םולֿפנייא ןַא רַאֿפ סָאװ טלהעצרעד םרעוז
 ןעקנער עצנַאג סָאד ףיוא טַאהעג טָאה ןעעריא עשימָאנָארטסַא יד



 = ךג

 ּוצ ןָא ריז טרעהעג סָאװ ייס ,שיטערָאעהט ייס ,טייצ רעד ןוֿפ
 ןעויר ןעֿפרָאװרעשנא ךיז טָאה ,עסינטלעהרעֿפ עלַאיצָאס וד
 ןיא הענעלק טינ ,ךעלטעלב ערעדנַא לעיֿפיװ ןוא = ; גנַאלקכָאנ
 סָאװ ןעלהעצרעד וצ םוא ,ןעביײרשנָא טנעקעג ןעמ טלָאװ ,טכַארּפ
 ןעשנעמ ם'ןוֿפ גנואײרֿפעב עלעירעטַאמ יד סולֿפנײא .ןַא .רַאֿפ
 רעד ןענעװ ערהעל יד) עשינָאגָאמסָאק ןייז ףיוא טַאהעג טָאה
 -עּב ןיא טֿפַארק-סגנוסַאֿפֿפױא (הריציה תמכח ,גנוֿפַאשעב-טלעװ
 !םוזרעווינוא םעד ףיוא גוצ

 ןיא ןיירַא ןעמערט רימ ,טנייה רימ ןעבָאה לַאֿפ ַאזַא םעמכ
 -רעֿפ עגיטכיוו ַאזַא ןעגניירב ךיוא זנוא טעוװ עכלעוו ,עכָאפע ןַא
 עשיֿפָאזָאליֿפ עלַא ןיא ןוא טֿפַאשנעסיװ רעצנַאג רעד ןיא גנורעדנע
 ,עיכרַאנַא יד ןוא ,ןערעה ךיז טזָאל עיֿפָאזָאליֿפ עיינ ַא ,עֿפירגעב
 ,עיפָאטוא עכַאֿפניא ןַא ,ןעגָאז טגעלֿפ ןעמ יװ ,טינ זיא עכלעוו
 -נעגעג ןיא רָאֿפ טלעטש ,עירָאעהט עטסופ עטטדליבעגנֿפא .ןַא
 רעזיד ןוֿפ לייהט ןעלַאטנעמַאדנוֿפ םעד ,ץנעסע םעד לייהמ
 'יר טלעדנַאהרעטנוא רעכלעוו ,לייהט רעד זיא יז ,עיֿפָאזָאליֿפ
 ,עסינטלעהרעֿפ עלַאיצָאס

 םעד ,גנוסַאֿפֿפױא עבלעויד טָא רעטייו עקַאט טמהענ
 רָאנ ּבָאה ךיא - ןעכלעוו ןוֿפ ,םוורעווינוא ם'ןוֿפ ףירגעב ןעבלעז
 ,טרערעג סָאװ

 -יֿפ יר ,טגָאועג רעסעב רעדָא) עיֿפָאוָאליֿפ עשינָאטוינ יד
 יר .רנערהעוו עציפש רעד ןַא ןענַאמשעג ויא עכלעוו ,עיֿפָאזָאל
 יד טענגײאעגנָא ךיז טָאה ןוא עטרעדנוהרהָאי יירד עטצעל
 יא ןנוז יד זַא ,טנערהעלעג ונוא טָאה (ןָאטוינ ןוֿפ ןעגנוקערטנע
 עגימכעמ רֶהיֵא ךרוד ,םעטסיס-ןעטענַאלּפ ם'ןוֿפ ררעה רעד
 -ָאק יד ,ןעטענַאלּפ יד ,ררע יד ךיז ןעטלַאה טֿפַארק-סגנוהיצנָא
 יר ,המשנ יִד ,ץרַאה סָאד זיִא יז ,גנוטכיר רעייז ןיא ןעמעמ
 עגנערטש ענעמָאקלָאֿפ ַא ,םעטסיס ם'ןוֿפ ןירעשרעה יד ,ןיגינעק
 ןעֿפערט סע ןעװ ןוא ,טכַאמ רעסיורג רהיא ךרוד טשרעה גנונדרָא
 -עטש עדנעהעגײברעֿפ רונ סע ןענייז ,ןעגנונדרָאנוא לָאמַא ךיז
 ןעגיטכעמ םער ןוֿפ טֿפַארק-סגנוהיצנָא יד טעװ דלַאב טָא ,ןעגנור



 איי יא

 עויר ןוא ,גנונדרָא רעטסנהעש רעד ןיא סעלַא ןעגניירב ןערעטש
 ןילַא ןעגנורעטש יד ןעד ,ךילרעהֿפױאנוא ןייז םעוו גנונדרָאנוא
 ,ערעדנַא יד ענייא ןעטכינרעֿפ רעדָא סיוא רעדעווטנע ךיז ןעכיילג
 =עגרעֿפ, -- .קירוצ גנַאג ןעבילנהעוועג םעד ןעלעטשוצנייא ידכ
 ןעסיורג םעד וצ היוללה טגָאז !ןערעטש ןעגיטכיל םעד טרעש
 ,ןעיירשסיוא סָאנָארטסַא רעד טגעלֿפ "! רעטעמָאעג

 ,שרעדנַא סעלַא סָאד זיא רעבָא טנייה
 ןעשיווצ םיור רעכילדנענוא רעד זַא ,םיוא טצעי טניֿפעג ןעמ

 עניילק רעייהעגנוא טימ טצעזעב זיא ןנוז יד ןוא ןעטענַאלּפ יד
 ןיא םורַא ךיז ןעהערד עכלעו ,רעפרעק ןוֿפ ןעסַאמ ךַאלעציפ
 ערעייז ןוא ןעבעל םענעגייא רעייז ןעבָאה עכלעװ ,ןעטייז עלַא
 יז ןענייז ,ךיז רַאֿפ ענייא עדעי ,ןענייז יז ןיילק יװ ; ןעגנוקריוז
 ןעכַאמ יז ,ןעמַאזוצ ךיז ןעסילש יז ןעוו םיורג רעייהעגנוא רעבָא
 -יג יד ,רעפרעק-ןעזעיר יד ןוֿפ טֿפַארק יד רעביא ןעצנַאג - ןיא
 ,ןעמעטסיס יד ןוֿפ ןערטנעצ יד ןיא ךיז ןעניֿפעג עבלעוו ,ןעטנַאג
 ןעמענַאלּפ יד זַא ,ןענוֿפעג ןעבָאה (* סַאלּפַאל ןוא טנַאק
 ןיא ןעמ טייב טנייה .,גנוֿפױהנָא עלַארטנעצ ַא ןוֿפ סױרַא ןעמוק
 -ױהנָא עלַארטנעצ יד ,ץַאלֿפ-סטייקגיטעהט םעד רעביא ןעצנַאג
 ןוֿפ גנוקריו רעד ןוֿפ טַאטלװער סָאד יװ רהעמ טינ זיא גנוֿפ
 ןוא עגירערינ ,עניילק יד טָא ןוא ,ךַאלרעֿפרעק ךעלעציפ עזיד
 יד ףיוא ןעטלַאה ,ןעטענַאלפ יד ףיוא סע ןעיוב ,ענעסױטשרעֿפ
 עשימרימש רעייז ךרוד ,ןײלַא ייז ןוא ןנוז רעד ןוֿפ טײקמערַאװ
 ,טריטסיזקע סָאװ סעלַא ןוֿפ ןעבעל סָאר ףיוא ןעטלַאה ,גנוגעוועב
 עכלעו ,ןײלַא טֿפַארק-סגנוהיצנַא יד וליפא ןוא טירש ןייא ךָאנ
 ןיא (ןָאטינ וצ לייהטנעגעג ןיא) טלעטשעגרערינַא טָאה ןעמ
 רהעמ ןייז םינ ךיוא טעװ ןרעטש ןעדנעלַארטש ם'ןוֿפ םורטנעצ
 ,ךעלרעּפרעק ךעלעציפ יד ןוֿפ ןעגנוגעוועב יד ןוֿפ עגלָאֿפ יד יוװ
 ...םיור-טלעוו םעד ןיא ,ןעלוקעלָאמ יד

 --ןעטייקגיניילק ןיא ןהעגוצניירַא טינ םוא ,טרָאװ ןייא טימ
 ,עצנַאג סָאר ןעגױא יד רַאֿפ טַאהעג רונ ןעמ טָאה טצעי זיב

 רעשיזױצנַארֿפ ַא רעטייווצ רעד ,ףָאזָאליֿפ רעשטייר ַא רעטשרע רעד (5
 ,םָאנָארטסַא



 -ענ גינעװ רהעז ךיז טָאה ןעמ ןוא ,טַאטלװער םעד ,עמוס יד
 ףיז מנעלֿפ ןעמ .טמַאטש טַאטלװער רעד ןענַאװ ןוֿפ .טרעמיק
 ןעדליּב עכלעו ,ןעטייהלעצנייא עמירָא יד ףיוא ןעלעטשבָא םינ
 עצנַאג יו טלַאֿפ ,טרהעקענמוא ,רעבָא טנייה .עצנַאג סָאד
 עכלעװ .,ךַאלרעפרעק עקניניילק יד ףיוא רונ טײקמַאזקרעמֿפױא
 ,ןעקנעש טינ .קילב ןעכילמַײה ןייק וליפא .רעהירֿפ טנעלֿפ ןעמ
 םעד ןעניֿפעג וצ ךילגעמנוא זיִא סע זַא ,ןיוש טהעטשרעֿפ ןעמ
 ףירגעב ןעגידנעטשלָאֿפ ַא טינ טָאה ןעמ ןענַאװ זיב ,טַאטלוזער
 -עב  ןעמ ןענַאװ זיב ,ןעגנולדנַאה עלעודיווידניא עניילק יד ןוֿפ
 ךיז ןעּפילש עבלעוו ,ןעודיווידניא עניילק יד םימ טינ .ךיז טנעק
 .ןעצנַאג ןעסיורג ם'ןיא ,ללב ם'ןיא ןערױלרעֿפ ןערעוו ןוא ןעמַאווצ
 טָאה ןעֶמ יװ םעד ךָאנ וַא ,ןעגָאז טלָאװ רעקיטַאמעהטַאמ ַא
 ןענַײז עכלעװ (* ,טלַארגעטניא יד ,עצנַאג יד טרידוטשעגּכרוד
 יה טימ ןעבעגבָא טצעי ךיז ןעמ ףרַאד ,ןעטַאטלוזער ןוא ןעמוס
 דַאזוצ יא "עלַארגעטניא , ערעי עכלעוו ןוֿפ ,עניילק רעייהעגנוא
 ,טלעטשעגנעמ

 ןעלייהמט עלַא ןיא ךיוא ךיז טלָאהרעדיװ עבלעז סָאר ,ןּונ
 -רעטנוא סָאװ גנולײהטֿבָא יד ךיוא ןירַאד ,טֿפַאשנעסיװ רעד ןוֿפ
 ,ןעשנעמ ןעשיווצ עסינטלעהרעֿפ יד טלעדנַאה

 ךּכִיו רעד רעכָא ,לייהט .ַא יו רהעמ םינ זיא ץעיכרַאנַא יד
 ּוצ יװ .עזייוװ .ןוא טרַא רענַײמעֿגלַא רעזנוא ןוֿפ ,לייהט רעטסניט
 עַּכלעװ ,עיֿפָאוָאליֿפ רעד ןוֿפ ליהט ַא ; רוטַאנ יד ןעֿפיײרגעב
 -סעּב סַא טנעקעג טלָאװ ןעמ עכלעוו ןוא ןערעה טצעי ךיז טוָאל
 רעסנעּפס ןעװ ,עיֿפָאוָאליֿפ (** עשיטעהטניס יד ןעֿפורנָא ןעט
 ןענּכייצעב וצ ןעמָאנ ןעזיד טעדנעװעגנָא טַאהעג טינ ןיוש טלָאװ
 לָאמ עכנַאמ טָאה רע ןעכלעװ ןוֿפ ,םעטסיס רעדנַא ןַא רָאג
 עהנעכערפשרעריו ןוא ענעמָאקלָאֿפנא עכלעזַא - ןעמונעגסױרַא
 ,ןעמהעגנָא טינ ייז ןענעק רימ זַא ,עסילׂש

 ןוֿפ ,עצנַאג ענעבעגעג ַא קיטַאמעטַאמ ןיא טסייה "לַארגעטניא, =

 ,"עלַאיצנערעֿפיד , רעדָא ,ןעלייהט יר ןענעכערסיוא ףרַאד ןעמ עּכלעוו

 ןוא ערעּכַאֿפנײא סָאד רעהירֿפ טכוזרעטנוא עכלעוו ,ערָאהטעמ ַא (*
 םוצ תורוסי יד ןוֿפ ,ןעטצעזעגנעמַאזוצ םוצ רעבירַא סע טהעג טשוע ךָאנועד
 ,גנוקריוו רעד וצ ,טקעֿפע םוצ ,ןעכַאזרוא יד ,תובס יד ןוֿפ ,ןעצנַאג
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 ַא יװ רהעמ טינ ָאזלַא זיא קנַאדעג רעשישסיכרַאנַא רעד
 -רעֿפ עכלעוו ,עיֿפָאזָאליֿפ רענרעדָאמ רענײמעגלַא רעד ןוֿפ .גייווצ
 ּרעד ןוֿפ קנַארעג רעשיֿפָאזָאליֿפ רעד ןערעװ וצ טּכערּפש
 . ,טלעוו רעשזיזיליוויצ רעצנַאג
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 יד ןעגעװ ןעלדנַאהרעטנוא עכלעו ,ןעטֿפַאשנעסיװ יד ןיא
 ,גנורעדנע עבלעזיד רָאֿפ ךיוא טמוק ,ביאורב ענידעבעל

 רעד ןוֿפ רעדָא גנוֿפּפעש רעד ןוֿפ ןערייר ןעמ טגעלֿפ לָאמַא
 -רעֿפ יד ןעמ טרידוטש רענָא טנייה ,םי גי מ יד ןוֿפ גנוניישרע
 -נוא ,םואודיווידניא םעד ןיא רָאֿפ ןעמוק עכלעוו ,ןעטייהנעדיש
 ,ךיז טניֿפעג רע ןעכלעװ ןיא ,זיירק ם'ןוֿפ םולֿפניא םעד רעט
 -ידנָאק יד ךָאנ ןענַאגרָא ענייז ןוֿפ ןעגנוסַאּפנָא יד טרידוטש ןעמ
 ,גָאט ןערעי ךיז ןעלסקעוו עכלעוו ,ןענָאיצ

 -ַאווצ ַא יװ ױזַא טעטכַארטעב טרעוו ןיילַא םואדיווידניא סָאד
 עקניניילק רהעו ןוֿפ עינָאלָאק ַא סלַא ,ןעזעװ סעטלעטשעגנעמ
 ,ןרעדנַא ן'טימ רענייא ןעדנובעגנעמַאװצ ןענייז עכלעוו ,םיאורב
 ענערעישרעֿפ יר ,ןעבעל ןענייא ןייז ךיז טיה רעדנוזעב רעדעי רעבָא
 ,ןעשנעמ ם'ןוֿפ ןוא היח רעד ןוֿפ ,עצנַאלֿפּפ רעד ןוֿפ ןענַאגרָא
 ,רערָא (ךָאלַאטסעק) ןעלעצ ןוֿפ ןעפורג םלַא טכַארטעב ןערעוו
 םענעגייא רעייז ךיז ןעבָאה עכלעו ,ןעמוינַאגרָא ,טגָאזעג רעסעב
 ןוא ןענַאגרָא יד ןעדליב וצ םוא ,טגינײארעֿפ ןענייז ןוא ןעבעל
 -ליב ןוא ךיוא ךיז ןעגינײארעֿפ ,רעדיװ ,ןענַאנרָא יד .ה ,ד ,עזיד
 ןעמיה טייצ רעבלעזרעד ןיא רעבָא ,םואודיווידניא סָאד סיוא ןעד
 טרעֿפטנע "!שנעמ רעד, ,ןעטעטילַאודיוװידניא ערעייז בָא יז
 -נייא ןייק טינ ךָאד זיא שנעמ רעד, ,גָאלָאיזיֿפ רעד טנייה ךייא
 ןוֿפ גנולמַאז ַא ,עינָאלָאק עצנַאג ַא ךָאד זיא סע .ןעזעוװ םענלעצ
 עבלעוו ,ןעלעצ ןוֿפ (ןעמוינַאגרָא עניילק) ןעמוינַאגרָא-ָארקימ
 טרַא יד טנרעל ,ייז טרידוטש .,ןענַאגרָא ןערעוו ןוא ךיז ןעריֿפורג
 םעד ןענעק טליו רהיא בוא ,ךיז ןעריפורג יז ױזַא יװ עזייוו ןּוא
 "!ןעשנעמ

 עכלעוו ,"המשנ} ַא ןוֿפ טלהעצרעד זנוא ןעמ טָאה לָאמַא
 | ָא ץ ֹו עמ טָאה :רעבָא טצעי  ,ץנעטסיוקע ערעדנוזעב- ַא רָאג טָאה
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 טסיינ רעדָא המשנ ןעֿפור טגעלֿפ ןעמ סָאװ סָאד זַא ,ןענוֿפעגסױא
 =-ךַאז עטצעזעגנעמַאזוצ ךילטנעדרָארעסױא ןַא זיא ןעשנעמ ם'ןוֿפ
 ףרַאד ןעמ עכלעו ,ןעטײקגיהעֿפ ןוֿפ עפורג עצנַאג ַא ,גנולמַאז ַא
 יז זַא ,ךיז טהעטשרעֿפ סע .רעדנוזעב ענייא עדעי ןערירוטש
 ,ןעמוקרָאֿפ טינ ןעק גנונעוועב עגיצנייא ןייק ; טגינײארעֿפ ןענייז
 ,טרַא .רהיא ףױא ענייא עדעי ,ןעלהיֿפ טינ סע ןעלָאז עלַא זיב
 ,ןעבעל סענעגייא רהיא טײקגיהעֿפ עדעי טָאה ןעגעווטסעד ןוֿפ
 טָאטשנָא םורַאד ,ןענַאגרָא ערהיא ,עטקנופלעטימ-ןעוורענ ערהיא
 -נעגייא (עגיטסייג) עשיכיספ יר ןוֿפ טֿפַאשנעסיװ יד ןערעוװ וצ
 ַא .עיגָאלָאכיסּפ יד טרעװ ,םואודיווידניא ןעצנַאג ם'ןוֿפ ןעטֿפַאש
 ,ןעגנוקריוו ערעדנוזעב ןוֿפ ,ןענָאיצקנוֿפ ערעדנוזעב ןוֿפ םוירוטש
 .טלעטשעגנעמַאװצ זיא םואוריווידניא ס'ןוֿפ ןעבעל סָאר עכלעו ןוֿפ

 גנורעדנע עזיד סױרַא רעבָא ןעמ טהעז לַארעביא ןוֿפ רהעמ
 -לעזעג יר טימ ךיז ןעניטֿפעשעב עכלעוו ,טֿפַאשנעסיװ רעד יא
 ,ןעטֿפַאש

 רהיא לייװ ,עטכישעג רעד ןוֿפ ןערייר טינ ןיוש לעװ ךיא
 רעד ןוֿפ טקנופ-סגנואושנַא רעד ױזַא יװ טוג ץנַאג עלַא טסייוו
 ױזַא יװ ;םינפ רעדנַא ןַא רָאג טצעי טגירק עטכישעג רעצנַאג
 ,םערניװשרעֿפ םירובג יד ןוֿפ השודק יד ,םוטלוק-ןעדלעה רעד
 ,טייקגיטכיו רהעמ ץלַא טמוקעב ןעסַאמ יד ןוֿפ עלָאר יד ןוא
 ןוֿפ ןעמקַאֿפ עסיורג יד ױזַא יװ ; רהיא טרידוטש ןעמ רהעמ סָאװ
 טנעקרענַא רהעמ ץלַא רעטייוו סָאװ ןערעװ טײהנעגנַאגרעֿפ רעד
 עלעוריווידנוא רעדנעזיוט ןוֿפ ןעסָאלשעגנעמַאװצ ,ןעגלָאפ םלַא
 ,1819 ןוֿפ המחלמ יד טנעיילעג טינ שטָאכ טָאה רעװ ,סנעליוו
 !יָא ט סלָאט ןוֿפ ןעבירשעב

 ,עימָאנָאקע עשיטילָאפ יר טימ ךיוא זיא עבלעוסָאד טקנופ
 טָאה (הטימּפ םַארַא) טֿפַאשנעסיװ רעזיד ןוֿפ רעדנירג רעד

 יד ".ןענָאיצַאנ יד ןוֿפ םוהטכייר סָאד, ןעֿפורעג קרעוװטפיוה ןייז
 -סקע ןּוא ןעטרָאפמיא ערעייז ,ןענָאיצַאנ יד ןוֿפ ןָאיצקודָארּפ
 ,ערנעטשנעגעג יד ןענייז סָאר טָא ,ווז.א שיוטסיוא רעייז ,ןעטרָאּפ
 רעבָא טצעי .טגיטֿפעשעב ךיז טָאה טסימָאנָאקע רעד עכלעוו טימ
 םוידוטש ן'טימ טינ עימָאנָאקע עשיטילָאפ יד ןיוש ךיז טנעגונעב



 == א

 ןעסיװ טצעי ליװ יז .ןענָאיצַאנ יד ןוֿפ רעמיהטכייר יד ןעגעוו
 טָאה םואודיוידנא רעדעי בױא  ,םואודיווידניא רעד בוא
 .עסינֿפרידעב ענייז ןעלעטשוצ ןערעירֿפוצ גונעג

 דַאנ ַא ןוֿפ םוהטכייר סָאד ןעטסעמ טינ טצעי ןיוש ליוו יז
 סע טסעמ יז ,ןעגנושיוטסיוא ערהיא ןוֿפ לכה דס םעד טימ ןָאיצ
 םעלַא ןוֿפ ןעסינעג עכלעװ ,ןעוריווידניא ןוֿפ להַאצ רעד טימ
 עכלעװ .ןעוריוידניא ןעסַאמ יד טימ ךײלגרעֿפ םיא .ןעטוג
 סָאד ןענעװ ןעביירש וצ טצעי םוא .םױנ ןוא דנעלע ןעדייל
 -מורַא רעהירֿפ ןעמ זומ ,קלָאֿפ יא טינ ןעבלעוו ַא ןוֿפ תורישע
 -נַא רעד ןיא רהיט ןייא ןוֿפ ןעּפַאלקנָא ,זױה וצ זױה ןוֿפ ןהעג
 סָאװ ָאד זיא ריהט רעדעי רעשניה בוא ןערהַאֿפרע וצ ,רערעד
 רערעי ןיא בױא ןוא טעב א טָאה דניק סעדעי בוא ,ןעסע וצ
 ןעדעי ןוֿפ עסינֿפרידעב יד .ןעגרָאמ ףיוא טיורב ָאד זיא בוטש
 טָא ,טגירירֿפעב ןערעװ עבלעזיד לעיֿפיװ ףױא ןוא םענלעצנייא
 עכלעװ ,עימָאנָאקע רעשיטילָאפ רער ןוֿפ רוסי רעד זיא סָאד
 ,סיוא טצעי ךיז םײברַא

 טנייה ןיוש ןעמ טגערֿפ ןיילַא קיטילָאפ רעד ןיא ךיליונע ןוא
 ןעבירשעגנייא זיא עבלעוו ,עלומרָאֿפ יד םיוא טהעז ױזַא יװ .טינ
 סָאװ ,ןָאיצַאנ רעדעי ןוֿפ רעביבצעזעג יד ןיא ,ןעסקערָאק יד ןיא
 ,ןינ ;הכולמ רענעי רעדרָא רעד ןוֿפ רליש ן'ףיוא טהעטש סע
 שנעמ רערערנוזעב רעדעי זיא לעיֿפיװ ףיוא ןעסיוו טצעי ליװ ןעמ
 סינֿפרידעב סָאד טגידעירֿפעב טרעװ טקנופ ןעכלעוו זיב ,ײרֿפ
 ךוה יװ ;טייקגירנעטשטסבלעז עדעי ,עימָאנָאטױא רעדעי ןוֿפ
 ןערעי ןוֿפ דנַאטשוצ רעגיטסייג רעד ,רעלעוטקעלעטניא רעד זיא
 ענייז ןוֿפ ףַאלקש רעד שנעמ רעדעי זיא טייוו יװ ףיוא ; םענייא
 ןעקירדועסיוא ײרֿפ רע זיא דַארג ןעכלעוו ויב ןוא עלײהטרוארָאֿפ
 ױװַא ןעלדנַאה וצ ןוא -- קנַארעג ןעצנַאג ןייז --- ,קנַארעג ןייז
 רעשיטילָאפ רעד ,םהיא ןעסייה ץרַאה ןייז ןוא טסייג ןייז יז
 טַאטלוזער סָאד יװ רהעמ טינ ךָאד זיא ןָאיצַאנ ַא ןוֿפ דנַאטשוצ
 רעהירֿפ ןעמ ליװ רַאֿפרעד ןוא ,ןעמַאװצ ןעודיווידניא עלַא ןוֿפ
 טכייל אליממ ןיוש טעװ ךָאנרֶעד ןוא םואודיווידניא םעד ןענעק
 ןוֿפ טלעטשעגנעמַאװצ זיא םעבלעװ ,עצנַאג סָאר ןענעק וצ ןייז
 .עגיצנייא יד
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 רעזנוא ועֿפיַאװ טינ ןעלָאז רימ ןיהואוו ,טרָאװ ןייא םימ
 רעד ןוֿפ ייס ,רעטבעלעב רעד .ןוֿפ ןעטֿפַאשנעסיװ יד ןיא ויס ,קילב
 םוטעמוא ,ןעטֿפַאשלעזעג יד ןוֿפ ךיוא יװ ,רוטַאנ רעטבעלעבנוא
 רעיינ רעד ןוֿפ גנובערטש עשיטסירעטקַארַאכ יד טָא רימ ןעניֿפעג
 טָאה ןעמ סָאװ םעד טימ ןעװעג אצוי ןעמ זיא לָאמַא - ,טייצ
 רעּבָא טצעי .,ןעטַאטלוזער עסיורג יד ,ןעמוס עסיורג יד טרידומש
 -ַאודיוװידניא עניילק יד טײקמַאזקרעמֿפױא עצנַאנ יד ןעמ טקנייש
 ,טלעטשעגנעמַאזװצ ןענייז ןעטַאטלוזער יד עכלעוו ןוֿפ . ,ןעטעטיל

 טלעקנודרעֿפ .טרעוו ןערעטש-לַארטנעצ רעפיורג רעד יװ ױזַא
 עכלעו ,ךַאלעציּפ יד ןעגעג םָאנָארטסַא ם'ןוֿפ ןעגיוא יד ןיא
 רעד  ןןָאיצַאנ יד רָאֿפ ךיוא ךיז טלעטש ױזַא ,םורַא ךיז ןעהערד
 עזיד ןוא ןעודיווידניא ןוֿפ ןעפורג עכַאֿפניא סלַא רונ  ,טַאַאמש
 -םיה ּם'ןוֿפ ןעגיוא יד ןיא רעסערג רעטייװ סָאװ ןערעװ עטצעל
 ם'ןוֿפ ןּוא רעקיטילָאפ םעד ןוֿפ ,טסימָאנָאקע ם'ןוֿפ ,רעקירָאט
 ,רָאטַאמרָאֿפער-לַאיצָאס

 רעבָא טייצ רעבלעזרעד ןיא ,טקודָארּפ סלַא ,עיכרַאנַא יד
 טבױה עכלעװ ,ןעקגייד טרַא ןַא ןוֿפ ןירעטֿפיטשנַא םלַא ךיוא
 יד ויא ץיכרַאנַא יד ,טֿפַאשנעסיװ רעד ןיא ןעשרעה וצ ןָא טצעי
 -כרֹוד עכלעװ ,ןעעריא ןוֿפ גנונעוועב רעסיורג ַא ןוֿפ רעטכָאמ
 ןיא ןעשרעה ךיוא רַאֿפרעד טעװ עכלעוו ןוא רעטסייג יד טגנירד
 רעד ןוֿפ לײהט רעד זיא יז .,גנולקיווטנע רערעטעּפש רעזנוא
 ףױא ןערעװ טעדנעוװעגנָא ףרַאד רעכלעוו ,עיֿפָאזָאליֿפ רענרעדָאמ
 -לעורעד ןיא ןוא ,ערנעטשנעגעג עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע יד
 עלַא ןוֿפ ןעשנעמ ם'ןוֿפ גנואיײרֿפעב יד ךיוא יז זיא טייצ רעב
 ןערָאװעג טגײלעגֿפױרַא םהיא ףיוא ןענייז עכלעוו ,עלײהטרוארָאֿפ
 -עג יר ןוא גנוהיצרע יד ,טֿפַאשנעסיװ יד ,ןָאיגילער רעד ךרוד
 ,תֹומולח עטסופ ןעלעטשסױרַא ןעגעלֿפ עכלעװ ,גנובעגצעז
 ם'ןוֿפ ןערהיֿפוצבָארַא םלוע םעד םוא +,עֿפירגעב עטקַארטסֿבַא
 ןוא טעריײל ,טעװערָאה סָאװ ,ןעשנעמ ם'ןוֿפ -- טקנוֿפ ן'תמא
 ,תוקחד יילרעלַא טימ ךיז טלעגננַאָר
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 ן ןיא ן ,ןעבעל ןיא קנאדעג רעשיטסיכראנא רעד

 עכלעוו ןעגעוו ,יד יו ךײרגלָאֿפרע רעגינייוו טינ ,עעדיא ַא ךא 4
 םענרעדָאמ ם'ןיא ךרּוד ךיז טנָאלש ,טדערעג ןעבָאה רימ
 : ,ןעבעל ןעבילשנעמ

 יװ ןּוא רּומַאנ רעד ןיא רָאֿפ טהעג סעלַא יװ ,ןעהעז רימ
 רעד ןיא ןעננּורעדנערעֿפ עמַאוטלַאװעג יר רָאֿפ ןעמּוק סע ןעטלעז
 -העקרעביא טייצ ּוצ םייצ ןּוֿפ טנעקעג ןעטלָאװ עכלעוו ,רּוּטַאנ
 ערעונּוא ןּוא לעגּוק-דרע רעזנּוא ןוֿפ ןעבעל עצנַאג סָאד ןער
 -לעגער ןעזיר ןּוא גנַאהנעמַאווצ ןעזיד גידנעהעז .ןעמעטסיס-ןענּוז
 עסיוועג ַא ןעקרעמעב ּוצ טינ ךילנעמנּוא זנוא זיא ,גנַאג ןעגיסעמ

 ןעכַאזרּוא יד ןעכּוז ןעזומ רימ ןּוא רּומַאנ רעד ןיא עינָאמרַאה
 ,ןוֿפרער

 רעייז גימכיר יװַא ןרעמש יר ןעכַאמ סָאװרַאֿפ ,ן'תמא ןיא
 ּוצ ךיז ןּוא ןרעדנַא ן'ףיוא רענייא ןעסיױטשּוצנָא ךיז ןהָא-,געוו
 -לּואוו יד טייצ ּוצ טייצ ןוֿפ םינ ןעמוק:סָאװרַאֿפ ?.ןעטכינרעֿפ
 -רעֿפ ּוצ ןעגנּומעװשרעֿפ עכילצעלפ יד רעדָא עכירבסוא :עשינַאק
 ןעגנילשּוצנייא ייז ;תונידמ עצנַאג ,ןעלייהט-דרע עענַאג .ןעטכינ
 -רַאֿפ ?םעילַאװכ יד ןיא רערָא ןעװַאל עשידריארעטנּוא יד ןיא
 -רעֿפ תויח ןּוא ןעגנּוצנַאלֿפ ןּוֿפ םינימ עצנַאג יד ןערעוו ּסָאװ
 -םױא ,ןעסערֿפעגֿפױא --- רהָאי עכילטע ןּוֿפ טייצ ןיא טעטכינ
 ? םינימ ערעדנַא ןּוֿפ טעטָארעג

 = ןעטֿפַאשלעועג עבילשנעמ יר ןענייז .סָאװרַאֿפ ,ךילדנעןּוא
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 טינ ןערעוו ןּוא גנַאל ךיז יז ןעטלַאה סָאװרַאֿפ ? טֿפַאהרעױד ױזַא
 !עֿפּפטעק עבילרעניא יד ןּוֿפ טרעטשוצ

 ערעי ןיא טלעטשעג שנעמ רעד ךיז טָאה עגַארֿפ יד טָא
 יד ךָאנ ןערעישרעֿפ ןעװעג זיא ,רהיא ףיוא הבושת יד רָאנ ,טייצ
 ,ךָאנ ןעכָאּפע

 אלו םוני אל הנה :ץרּוק ןעװעג טרָאװטנַא יד זיא לָאמַא
 קרעװ ןייז זַא ,גנּוטכַא טיג רע ; טינ טֿפָאלש ארוב רעד ,ןשיי
 ,ןהעג רנּורג ּוצ טינ הלילח לָאז ,ןעטלַאה ךיז לָאז

 -רעביא ,סערעסעב ןעכּוז ּוצ ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה רעטעפש
 טָאה םרערנּוהרהָאי ןעשיניבָאקַאי רעונּוא ןּוֿפ ףיול ןיא טפיוה
 ס'ארוב םעד ןּוֿפ ,ריקליװ ןעכילטעג םעד ןּוֿפ עעריא יד ךיז
 העַּבֶא טָאטשנָא .ץעוע ג ןּוֿפ עעריא יד ףיוא ןעטיברעֿפ ,ןוצר
 הנייא ןַא ץעזעג סעבילריטַאנ טֿפּור ןעמ סָאװ םעד ןיא ןעהעז ּוצ
 ןילַא ןעבָאה ,ןעשנעמ יר ,רימ םעכלעוו ,םינטלעהרעֿפ עכַאֿפ
 טינ ןּוא ןניז ןעצנַאג םעד טהערדעגרעביא ןעמ טָאה ,טקעדטנע
 -ריטַאנ ןעדעי ןּוֿפ רעטקַארַאכ ןעלענָאיצידנָאק םער גידנעהעטשרעֿפ
 הָאֿפ טמּוק גנוניישרע עסיוועג ַא בוא זַא ,ה,ד ,ץעועג ןעביל
 וַײװּכעלסיב ןעמ זיא ,ץגלָאֿפ עסיוועג ַא ןעגניירב יז וּומ
 !"ץ עוע ג} סָאד ןעמּונעגנָא טָאה ןעמ זַא ,טייוו ױזַא ןעכָארקרעֿפ
 =עּכעה סעפע םלַא ,ןעגנּוניישרע יר ןעשיווצ ןעגנּוהיצעב יד .ה ,ד
 ,םעגירנעטשטסבלעז םעפע םלֵא ,ןײלַא ןעגנּוניישרע יד ןּוֿפ סער
 =נוניישרע יד ר ע ביא טרעיגער סעכלעוו ,סענערָאבעג-ךיז-רַאֿפ
 ,ליוו סע סָאװ יז טימ טכַאמ ןּוא ןעג

 =יובעג זיא טרעדנּוהרדָאי רעזנוא ןּוֿפ טֿפַאשנעסיװ עצנַאג יד
 יד רָאנ טינ .עעדיא רעזיד ןּוֿפ טכַאמ רעד רעטנּוא ןערָאװעג ןער
 ַא ןעבָאה עכלעוו ,יר ךיוא ןרעדנָאז ןײלַא ןעטֿפַאשנעסיװ-רּוטַאנ
 טֿפַאשנעסיװ-סטעטיזרעווינּוא יד רָאנ טינ ; ןעשנעמ םּוצ תוכייש
 ם'ןּוֿפ ,רעקיטילָאפ ם'ןּוֿפ ןערייר טרַא יד ךיוא ןרעדנָאז ,ןײלַא
 קרַאטש םעד ןּוֿפ ןענייז רענָאיצּולָאװער ם'ןּוֿפ ןוא רָאטַאמרָאֿפער
 ,טקעטשעגנָא

 יװַא זיא ,גנּונדרָא ןּוֿפ ,ןילפיצסיד ןּוֿפ ,ץעועג ןּוֿפ עעריא יר
 רעזנוא זַא ,ןענָאזרעּפ יד ןיא ןּוא ןעגנּוטכירנייא יד ןיא ןײרַא טייוז
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 רהיא ןערעה רימ ןוא ןעגנּורדכרּוד רהיא טימ זיא ןערייר רעצנַאג
 יװ םּוג ױזַא עדַארג ןעגניטימ ערענָאיצּולָאװער יד ףיוא גנַאלקבָא
 עיֿפָאָאליֿפ עצנַאג רעזנּוא ,ןעמעטיזרעווינּוא ענוַאּושזרּוּב ןיא
 ,1708 ןוֿפ סּומזיניבָאקַאי ן'טימ טקעמש

 יר ןיא םָארטש םעיינ ַא ןוש ןעמ טלהיֿפ רעבָא טצעי
 יר ןעמהענ םָארטש רעויד טעװ דלַאב ,רלַאב ןּוא ,ןעטֿפַאשנעסיװ
 רעד ןיא טריטסיזקע עינָאמרַאה עסיוועג ַא בוא ,טכַאמרעביַא
 ;(ןעסעגרעֿפ טשינ ןעמ ףרַאד ,ןעצענערג עסיוועג ןיא) רומַאנ
 ןערעטשּוצ ּוצ ןעטלעז ןעמּוק ןעגנוסױטשנעמַאזּוצ עסיורג יד בוא
 בא ;רּוּטַאנ רעד ןּוֿפ ןעגנוקריוו עסיורג יד ןּוֿפ גנּונדרָא יד
 -ייוו רעדָא רהעמ ןענייז ןעזעװ עגידעבעל סערעי ןּוא ךַאז עדעי
 -םיוקע ייז עכלעו ןיא ,עסינטלעהרעֿפ יד ּוצ טסַאֿפעגּוצ רעגינ
 ןוֿפ ןעמקּודָארּפ יד ןענייז ייז לייוו ,רַאֿפרעד רָאנ סע זיא ,ןערימ
 ןעניֿפעג ייז רעבלעוו ןיא ,גנּובעגמּוא יד .ןעדנעטשמּוא עבלעזיד
 -כינרעֿפ רַאֿפרעד ןּוא ןענייז ייז יװ ױזַא טכַאמעג יז טָאה .,ךיז
 יד ןוֿפ ןעקריו רעײרֿפ רעד .קילבנעגיױא ןעדעי טינ יז יז םעט
 ,ןעכַאז יד ןײלַא טֿפַאש ןעטֿפערק ערנערעטשּוצ ןוא עדנעיוב
 ןעשיווצ טכיוועגכיילג עטסעטֿפַאהרעױד סָאד רָאֿפ ןעלעטש עַכלעוו
 -ָאמרַאה ַא טריטסיזקע סע ןעװ ןּוא ,ןעטֿפערק ענערישרעֿפ עזיד
 עויד ןוֿפ טַאטלװער סָאד יו ,ןייז טינ שרעדנַא יז ןעק .,עיג
 -ערנערעֿפ ּוצ ןעֿפרָאװרעמנּוא רעמיא ןענייז עכלעװ ,ןעטֿפערק
 יד ךָאנ ,תוחוכ עכלעויד ךרּוד רעמיא ךיז ןעיינעב ןּוא ןעגנּור
 ,טנעמָאמ ם'ןּוֿפ עסינֿפרירעב

 -לעועג ס'עירּוֿפ ןּוא טֿפַאשנעסיװ-רּוטַאנ ס'קרַאמַאל
 עעדיא ס'קרַאמַאל .דנעה יד ָאד ךיז ןעביג ערהעל-סטֿפַאש
 ידּוצ ס'ע י רוֿפ ןוא ןעטֿפַאשלעזעג עבילשנעמ יר ּוצ טסַאּפעגּוצ
 ,ןעמַאזּוצ ךיז ןעמּוק רּומַאנ רעד ןּוֿפ ןעגנּוניישרע

 -רעביא זיא סע ּואוו ,טרָאד --- ,גנּונררָא יד- ,עינָאמרַאה יד
 -קּודָארּפ ןייק טינ ןענייז --- גנונררָא ןּוא עינָאמרַאה ָאד טּפיױה
 ןופ ןעטקּודָארּפ ןייק טינ ךיוא ,ןעליװ ןעכילטעג ַא ןּוֿפ ןעט
 ,טלעטשעג טָאה ןעטֿפערק עגימעהט יד ןּוֿפ ענייא עבלעװ ,ץעועג
 : גנוגנידעב ןייא ךרוד רָאנ ,יאנת ןייא םימ .רָאנ טכייררע ןרעוֶו יז
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 -יוצ טכיװעגכיילג סעטענדרָאעגנייא ײרֿפ ַא ןייז לָאז סע
 ןעֿבלעומעד ןּוא ןייא ףיוא ןעקריװ עכלעוו ,עטֿפערק עלַא ןעש
 -עג ןרעװ טינ ןעלָאז עטֿפערק עויד ןּוֿפ עגינייא ױזַא יװ .טקנופ
 םע טעװ ,ןעליוו ןעכילשנעמ |'ךרּוד גנּוקריװ רעייז ןיא םרעמש
 ערעייז .עבלעזיר ןייז טעװ טייקגימעהט רעייז ; ןעֿפלעה טינ רָאג
 גָאט םענהעש ַא ןיא םוא ןעלמַאזנָא ךיז ןעלעװ רעבָא ןעגנוקריוז
 ןעֿפורּוצסױרַא ןּוא ןעגנורעמש יד ,עסינרעדניה יד ןעמַארּוצבָא
 ,ןָאיצולָאװער ַא ,גנוסיוטשמּוא ןַא ,גנּוצלעוומוא ןַא

 -לעוַא סָאװטע טינ עינָאמרַאה יד זיא ,טייז רעדנַא רעד ןוֿפ
 רָאנועריטסיזקע ןעק יז ,טייצ עכילדנענּוא ןַא טרעיד סָאװ ,סעב
 לָאמ עלַא ,ןערעוװ וצ טעטלַאטשעגמוא רדסכ ,גנוגנידעב רעד םימ
 ןיא םינ טריטסיזקע ךַאז ןייק ןעד ; םינפ רטדנַא ןַא ןעגירק ּוצ
 עבלעװ ,עסינטלעהרעֿפ עכילשנעמ יד ןיא טינ ןוא רוטַאנ רעד
 -נעטש ,עכילרעהֿפואנוא ןַא ,טונימ ּוצ טונימ ןּוֿפ טינ ךיז טייב
 ,ןײלַא רוטַאנ רעד ןוֿפ ןעבעל סָאד ויא סָאד ,גנורעדנערעֿפ עגיד
 ,רוטַאנ רעד ןיא עינָאמרַאה עסיװעג ַא ָאד זיא סע בױא ןוא
 -לעז ןוא רעטרע עסיוועג ןיא רונ ןעמוק ןעגנוסיוטשמוא יד בוא
 ןעגנוניישרע עכילריטַאנ יד ןיא לייוו ,רַאֿפרער רָאנ סע זיא ,ןעט
 עויר ןוֿפ ענייא ןעטלַאהבָא לָאז רעכלעוו ,ןעליוו ןייק ָאטינ זיא
 ,גנַאג ןעײרֿפ רהיא ךיז טָאה עױעי ,גיטעהט ןייז וצ ןוֿפ עטֿפערק
 ןעֿפַאש ןעמַאװצ עלַא ןוא ףױנּוצ ךיז ןעדניב עלַא ,הרירב רהיא
 רעגנע ןוֿפ רנוב ַא גידנעכַאמ ,רעױד ַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעכַאז יד
 עבלעוו ,עטֿפערק עניילק ךילדנענוא עלַא ןעשיווצ טעטירַאדילָאס
 ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעטעטילַאוריױװידניא עלַא ןעשיווצ ,טימ ןעקריוו
 סָאד ןערליב וצ םוא לעקריצ ןעגנע ןַא ןיא ןעסָאלשעגנעמַאזוצ
 ,עצנַאג

 ןוֿפ עינָאמרַאה רעד ןעגעוװ ןעמ ףרַאד ,רעבָא ןעמעלַא ךָאנ
 ןוֿפ ןעסקַאװ סָאד בױא ,ןייז םונמ לעיֿפ וצ םינ רומַאנ רער
 ררע) עטנעניטנָאק יד רעדָא ןרעטש יד יװ --- רעפרעק ענינייא
 ןענָאילימ ןעּבָאה טֿפרַאדעב טָאה עכלעװ --- (תושבי ,ןעלייהט
 ךיו טיינ ןעסקַאװ סעזיד בוא ,ןערליבוצסיוא ךיז ידכ ןערהָאי
 ,טינ היאר ןייק ןוֿפרער יא ,טײקמַאוגנַאל רעכילביולגנוא ןַא טיִמי
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 ,טירש ןרעכיג ַא ךס ַא טימ ךיז ןעלקיווטנע עכלעוו ,ןעבעל ןוֿפ ןעמיור יד ןיא עינָאמרַאה רעד ןעשיווצ ןיא ,עמרעדנוהרהָאי ןוֿפ ןענָאילימ טימ ךיז טסעמ םייצ יד ואו ,ןעמיור עשילמיה יד ןיא עינָאמרַאה רעד ןעשיווצ קוליח ַא ןעכַאמ ףרַאד ןטמ .ןעג -נּוניישרע עגיטצעי יד טימ ןהעשעג ךיוא ףרַאד עבלעז סָאר זַא
 ,ןָאיצולָאװע רעמַאוגנַאל רעד ןוֿפ ןערָאירעפ יד יװ ױזַא ערַארג ,רוטַאנ רעד ןוֿפ עינַאמרַאה רער ןוֿפ לייהט ַאוַא ךיוא ןענייז ,ןָאיצולָאװע רעלענש רעד ןוֿפ ןעטייצ עזיד ,ןענָאיצולָאװער עויד ןוא ,ןענָאיצולָאװע עלַאקָאל ךרוד ןעכָארברעטנּוא גירנעטש ןָאיצולָאװער יד טרעװ ָאד .ןעביירשוצ טלָאװעג רהיא טָאה ןעמ ןעכלעװ ,םירש ןעגיסעמ ןּוא ןעמַאז -גנַאל ַאזַא םימ טינ רָאג טהעג ןעגנוניישרע עזיד ןיא גנולקיווטנע יד ןוא ; ןעגנּורעדנערעֿפ עשיגָאלָאעג יד ןיא ךיוא זיא עבלעוסָאד .טלעטשעגרָאֿפ סע ךיז טָאה ןעמ יװ ,םייקדניוישעג רערעסערג ַא ךס ַא ןיא ,םינימ עיינ רָאג םױרַא יז ןוֿפ ןעמּוק סע ןוא ,טעט -לַאטשעגמוא ןרעװ תויח ןוא ןעצנַאלֿפפ םינימ ענעדעישרעֿפ

* 
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 ,טרעדנוהרהָאי רעזנּוא ןוֿפ - ןעקנייד סָאד ןעגניררוצכרוד ןָא ןעביוה עכלעוו ,ןעגנַאג-ןעקנַאד -עג עסיורג ייווצ יד ,רעטרעװ גינעוו ןיא ,ןענייז סָאד טָא
 ,גנואיױשנַא-טלעװ רעזיד ןוֿפ  לייהט ַא יו רהעמ טינ ויא עיכרַאנַא יד .גנוטלַאטשעגמוא רעֿפעימ ַא ןוֿפ געוו ן'ףיוא טצעי טהעטש טרעדנוהרהָאי םעד ןוֿפ עיֿפָאוָאליֿפ עצנַאג יד זַא ,ןעטפיוהעב רימ ןענעק ןַאד -- ,ןעמָאנ םער טניררעֿפ סָאד רָאנ לייוו -- ,עיֿפָאזָאליֿפ ןעֿפורנָא סא ד ןעלעוו רימ ביוא ;ףפמַאק ןעכילגעט ם'ןוֿפ ןוא ןעבעל ם'ןוֿפ טקַאֿפ םעניילק ןערעי ףיוא גנואושנַא טלעוו רעזיד ןוֿפ גנור -נעװנָא יד ךייא יװ ,עסינפלעהרעֿפ ץעכילשנעמ יד ןיֿפ ןוא ןעט -ֿפַאשלעועג יר ןוֿפ ,ןעבעל ןעשינַאגרָא ם ןוֿפ ,םוזרעווינוא ם'ןיֿפ ןעגנוניישרע עלַא יד רעביא גנּואױשנַא-טלעװ יד רונ ,תוריקח עשיויֿפַאטעמ יד טינ ,עיֿפָאוָאליֿפ ןעֿפורנָא ןעלעוו רימ ביוא



| 
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 יי

 ,לייהט רעד ערַאיג זיא יז זַא ,ןענָאז טנעקעג טלָאװ ןעמ
 -טלעהרעֿפ עכילשנעמ יד ףיוא ןרעװ םעדנעװעגנָא ןעק רעכלעוו

 ןַא ףיוא ךילנהעוועג טהעג קנַאדעג רעכילשנעמ רעד רעכָא .עסינ !
 גנואױשנַא-טלעװ ַא ןעוב וצ געװ םעד ,געװ ןעטרהעקעגמוא
 סנייא ,עסינטלעהרעֿפ עכילשנעמ יר ןיֿפ גנוטכַאבָאעב רעד .ףיוא
 וומ ןעמ סָאװ ןוא סעלַא רעביא טשרעה סָאװ ָאד רעבָא זיא
 רעד ךרוד םױא ךיז טײברַא סָאװ עיֿפָאזָאליֿפ יר .ןעגימעמשעב |;

 ,עיברַאנַא יר ןוא ,םייז ןייא ןיֿפ ןעטֿפַאשנעסיװ יד ןוֿפ גנּושרָאֿפ
 -לעורער ןוא ןייא ןוֿפ ןעגייווצ ייווצ ןענייז ,טייז רעדנַא רעד ןוֿפ
 -לעוװ ,רעטסעווש ייווצ ; רעטסייג יד ןוֿפ גנּוגעװעב רעסיורג רעב
 ,ןעטּפיוהעב רימ ןענעק רַאֿפרעד ןוא ,דנַאה ןיא דנַאה ןעהענ עכ
 יװ רהעמ ,עיּפָאטּוא עכַאֿפניײא ןַא יו רהעמ זיא עיכרַאנַא יד זַא
 רעזנוא ןוֿפ עיֿפָאוָאליֿפ יד --- ,עיֿפָאוָאליֿפ ַא זיא יז ; עירָאעהט ַא
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 ויא ָאר ,ןערָאװעג ןערָאּבעג ןעטכענ טינ זיא יז ,ךילריטַאנ
 ןעמ בױא ,ננַאֿפנָא רהיא ןעניֿפעגּוצסױא ץַאלּפ רער טינ רעבָא
 ןערופש ןעניֿפעג ןיוש ןעמ טעװ ןעגיטֿפעשעב םעד טימ ךיז ליוו

 .עיֿפָאזָאליֿפ רעשיכירג רעד ןיא רהיא ןוֿפ /|!
 -ֿברּור !עועג ןעגנונעוועב יס ק ל ָא ֿפ עלַא ןענייז ,ךילטנעגייא

 ויא םע סָאװ םעלַא ןּוא ןעפיצנירפ עשיטסיכרַאנַא ןּוֿפ ןעגנּורד
 ןוֿפ ּבױהנָא םּוצ) ןעטעטירָאנימ יד ןּוֿפ ןערָאװעג טרהיֿפעגנַײא
 ןּוא רעטילימ יד ,עטרהעלעג יד ,םיחלג יד ךָאנרעד ,םיּפשכמ יד
 עשיטסיּכרַאנַא יד ןּוֿפ ךופיה רעד ןעװעג זיא (ןעשנעמ-ץעזעג
 לָאמ עלַא ןעבָאה ןעסַאמ יד .ןעסַאמ יד ןוֿפ ןעגנּובערטשעב
 יד ;גהנמ םעד ,טכער-סטַײהנהָאווע ג סָאד טרימַאלקָארּפ
 ןּוא .עכילטסירק ,ןעטעטיזרעווינּוא ,ןעטַאַאמש -- ,ןעטעטירָאנימ
 םָאר טלעטשעג ןעגעגַאר לָאמ עלַא ןעבָאה -- ,ןעכריק ערערנַא
 -יור סָאר רעדָא טכער (עש'חלג) עשינָאנַאק סָאד ץעּועג
 טכער עשיטנַאזיב טָאד ךילטנעגייא זיא סעכלעוו ,טכער עשימ
 ,(רעדנעל חרומ) טנעירָא ןיא ןעיטָאפסעד יד ןוֿפ

 קירּוצ רהָאי 1800 טימ הרוהי ץרא ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעד
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 רלַאב ןעוועג ןענייז עכלעוו ,טנעירָא ם'ןיא ןעגנוגעוועב יד ןּוא
 טרעדנּוהרהָאי ןעטניינ ם'ןּוֿפ ןעגנּוגעװע ב עזעיגילער יד ,םערכָאנ
 ם'ןּוֿפ ןעטסילַאנָאיצַאר יד ןּוֿפ ןעגנּוגעװעב יר ,ןעינעמרַא ןיא
 -ַאנַא יר ןוֿפ גנּוגעװעב יד ךילרנע ןּוא טרעדנּוהרהָאי ןעמ2
 עויד ךרּוד ןעגנַאֿפעגנָא ךיז ןעכָאה עלַא עויר טָא --- ,ןעטסיטּפַאב
 ןייק ,עלַא ריֿפ טייהביילג ענעמָאקלָאֿפ : עעריא עלַאטנעמַארנוֿפ
 ץעועג סערערנַא ןייק ,טעטירָאטױא ןייק ,םוהטנעגייא טַאװירּפ
 .ןעשנעמ ם"ןּוֿפ ןעסיוועג רעד רּונ יו

 -רעביא רעקירָאטסיה עשטייד יד ןּוֿפ ןעגנּושרָאֿפ עטצעל יד
 רָאנ טינ זיא ,"ןָאיצַאמרָאֿפער, רעד ןּוֿפ גנוגעוועב יד זַא ,ןעגייצ
 רָאנ ,גנוגעוועב רעש טסיטפַאבַאנַא רער ןוֿפ ןעגנַאֿפעגנָא ןעוועג
 ,ןילַא ןעטסיטּפַאבַאנַא יד ןּוֿפ טכַאמעג םייקבילקריו רעד ןיא
 ןוא ץעזעג סָאר ןעגעג רנַאטשֿפױא טגירערפעג ןעֿבָאה עכלעוו
 ענייק ָאטינ ןענייז סע זַא ,טרהעלקרע ןעבָאה ןיא טעטירָאמיױא
 רעד ןיא טינ ךיוא ךילריטַאנ ,ןעסקערָאק יר ןיא ןעגנּוטכילֿפרעֿפ
 עבלעזיר .ןעמהענ ןיילַא ךיז ליוו רעדעי סָאװ ,יד רעכיוא ,לעביב
 ףפמַאק םןוֿפ אשמ עצנַאג יד וַא ,ךיוא ןעגייצ -עביא רעקירָאטסיה
 יר ןוֿפ ןערָאװעג ןעטלַאהעגרעטנוא זיא טרעדנּוהרהָאי םענעי ןוֿפ
 ןיא ןערָאװעג טע'גרהעג ךָאנרעד ןענייז עכלעוו ,ןעטסיטּפַאבַאנַא
 ףױא טױבעג -- עכריק עשינַארעהטּול יד ןעװ ,רעדנעזיוט יד
 יר ןעמּונעג טָאה -- ,טכער ןעשימיוו םעד ףיוא ןּוא טֿפַאשרעה
 ,גנוגעוועב רעד ןיא רנַאהרעביױא

 טכוזעג ןעגנּוגעוװעב עזיד עלַא ןעבָאה עזייוו רעכילקילגנּוא
 ןעט-10 ןּוֿפ עיֿפָאוָאליֿפ יר ןעו .ןָאיגילער רעד ןיא עציטש ַא
 רעזעיגילער רעד טימ ןעסירעגרעביא ךילדנע טָאה טרעדנוהרהָאו
 -יװ רעד ןיא טלַאהנָא ןַא טכּוועג טָאה ןּוא (הלבק) ןָאיצידַארט
 זיא ןַאד ,לײהטרּוארָאֿפ ןעגײֿפ םער ןעגעג ,לכש ם'ןיא ,טֿפַאשנעס
 -ַאלקָארּפ יז טָאה בױהנָא ןיא רלַאב ,שיטסיכרַאנַא ןעוועג ךָאנ יז
 ערעזנּוא ןּוֿפ דוסי רעד טצעי ןענייז עכלעוו ,ןעפיצנירפ יד םרימ
 ,ןעעריא

 רימ ןעמַאטש טקנופדנַאטש ןעלעוטקעלעטניא ם'ןּוֿפ ָאולַא
 סלַאעריא ןּוא סגנּולדנַאה ם'ןּוֿפ ,עיֿפָאוָאליֿפ רעויר ןוֿפ טקעריד
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 ,ןעגנּוגעװעב-סקלָאֿפ עלַא ןוֿפ םױרַא רימ ןעמּוק טקנופדנַאטש
 ,עטכישעג רער ןיא ןעדנוֿפעגטַאמש זיא סע ןעוו ןעבָאה עכלעוו
 רעייז ,טַאהענ ךיז ןעבָאה יז םינפ ןעכילרעסיוא ןַא .רַאֿפ סָאװ
 ,עיכרַאנַא יד ןּוא םּומזינּומֶאק רעד ןעװעג רעמיא זיא ץנעסע

 -רעכיא רימ ןעלעוו טצעי .גנּומַאטשכָא רעזנּוא .ויא סָאד טָא
 ןעלעװ רימ ןּוא ןעעדיא ערעזנוא ןּוֿפ גנּולקיװטנע .רעד ּוצ ןהעג
 ,עימָאנָאקע .עלַאיצָאס יר רעביא ןעעריא ערעזנּוא ןּוֿפ ןעבױהנָא

 -ענ רעמיא עימָאנָאקע עשיטילָאפ יד ךיז טָאה טצעי זיב
 טיובעג .ןע נָאי צ אנ יד ןוֿפ .רעמיהטכייר יד טימ טגיטֿפעש

 -לעֿפעב עצנַאג יד ,םלוע רעצנַאג רעד זַא ,הרעשה רעד ףיוא

 עסַאלק ערנעשרעה יד ןעװ ,ךילקילג זיא ,דנַאל ַא ןּוֿפ גנּורעק

 ןּוֿפ גנּוֿפױהנעמַאזּוצ יד טרידּוטש טפיוהרעביא יז טָאה ,ךייר זיא

 הרעשה ירזַא ,רענייא רערעי ןיוש סייוו רעֶבָא טנייה ,ןעלַאטיּפַאק

 טייצ רעזנּוא ןוֿפ גנּוגעוועב רענײמעגלַא -ער ןיא ,שלַאֿפ זיא
 יר ןּוֿפ ןעניצנייא ןערעי ףיױא טײקמַאזקרעמֿפױא רעזנּוא טלַאֿפ
 ךיוא רימ ןעֿפיײרנעב ױזַא ,ןָאיצַאנ יד ןעדליב עכלעוו ,ןענָאזרעפ

 יר ,ןעּוריוװידניא יד ןערידּוטש רימ .,עימָאנָאקע עלַאיצָאס יד

 ןעדעירֿפּוצ ייז ױזַא יװ לעטימ יד ןוא עסינֿפרירעב ערעייז ,םידיחי
 ,ןעלעטש ּוצ

 -יצ םָאד ; רעב ןּוֿפ לעזייה םירָא ןיילק סָאד ןעכּוזעב רימ
 רערָא זױה ענהעש סָאד ;רעטײברַא ם'ּוֿפ הברוח יד רֶעדָא רעמ
 ,ןעבעל רעייז רימ ןערידּוטש טרָאר ,ןעכייר ם'ןּוֿפ ץַאלַאפ םעד
 ,טליֿפרע ןערעו ייז טייוו יוװ ןּוא עסינֿפרירעב ערעייז

 -רעיֿפ יירד רעבָא ,רהעמ טינ ביוא זַא ,ָאזלַא ןעניֿפעג רימ
 יז סָאװ עטסגיטיונ סָאד טינ ןעבָאה טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ לעט
 טײברַא יז ןּוֿפ ליהמ רעטסערג רעד ;ןעטײברַא יז ; ןעֿפרַאד
 -רעלַא יד וליּפא יז ןעלהעֿפ ןעמעלַא םער ךָאנ ןּוא לעיֿפּוצ רַאגָאז
 לעגנַאמ ,עוייפש ערנעגינעגנּוא לַארעביא ,ןעטקּודָארּפ עטסגיטיונ
 טינ ,ןעליֿפּוצסױא םייקכילגעמנּוא יד --- לַארעביא ;גנּוריילק ןיא
 -רערָאמ רעד ןוֿפ גידנעווטיונ םלַא טנעקרענַא זיא םָאװ סָאד רָאנ
 גינעוו רהעז ךָאנ יד ןוֿפ ענעיגיה יד וליפא רָאנ ,ענעיגיה רענ
 ,רעקלעֿפ עטריזיליוויצ
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 -עביא ,רעגנוה םעד ןעליטש טינ ןענעק רעדניק יד וליפא
 :יירשעג ןעבלעומעד רימ ןערעה ,רערנעל עטריזיליוויצ ןיא ,לַאר
 ןיא ןעטלַאה טינ יז ןעק ןעמ .טקלעװרעֿפ ןערעװ רעדניק יד,
 חמק ןיא םא .,רעכייב עגירייל טימ ןיהַא ןעמּוק ייז לייוװ ,עלּוש
 ןּוא ,עניילק יד ,טיורב ןעבעג רעהירֿפ ייז ףֵרַאד ןעמ ;הרות ןיא
 ,ןעֿפרַאד יז סָאװ ,טיורב עלעקיטש סָאד ".טכיררעטנּוא ךָאנרעד
 ,עילימַאֿפ רעד טלהעֿפ

 -עג יארוא רהיא טָאה ,רעדיילק ערעייז טגנַאלעבנָא סָאװ
 בלַאה ןעמּוק ןענעלֿפ עכלעוו ,רערניק עמערַא יד ןענעוו טנעייל
 ,"סיטרַאפ גנינוויא} יד ףיוא ,םעטַאמש ענעסירּוצ ןיא ,טעקַאנ
 ןָאהמעגנָא טֿפֶא רהעז ייז ןעהעז רימ .רעדניק רַאֿפ טריזינַאגרָא

 םּוג ץנַאג עלַא ןענעק רימ ,טדעטשרָאֿפ יד ןיא ,סעטנַארט ןיא
 ייב םּורַא ןעֿפױל עכלעוו ,ןעגנּוטייצ ןּוֿפ ךעלרעלדעפ עניילק יד
 עטלַאק יד ןיא ןּוא רעניימש ענערָארֿפרעֿפ יד ףיוא סוֿפרָאט ,טּכַאּנ
 ןוא טלעק סיורג ןוֿפ טעשטרָאקעגניײא ןהעטש רערָא ,סעטָאלב
 -יורג יד ןיא ןעצַאלַאּפ .יד ןּוֿפ סעשטנערַאפ .יד ףיוא טרַאּפשעגנָא
 ,טרעטש עס

 יד ןעגעװ ןערײר םעיינ ַא רעביא ךָאנ ןעמ ףרַאד ןּוא
 ףרַאד ?דנַאל ן'ףיוא רעדָא טרָאטש ןיא רעטײגרַא יד ןּוֿפ םירבק
 -ןעגעוו ןיוש טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ ,ןעלָאהרעדיװ םעלַא סָאד ןעמ
 רערייל ןענייז עכלעוו ,רעביב .? רעכיב עצנַאג ןעבירשעגנָא םעד
 יא !"תומש, עכילציננּוא יװ ױזַא ןעבילבעג

 -הָאװ ןיא לעגנַאמ ,רעריילק ןיא לעגנַאמ ,ןעסע ןיא לעגנַאמ
 שטָאכ ןעבעל סָאד טכַאמ סָאװ םעד ןיא לעגוַאמ .לַארעביא ןעגנּונ
 יר טָא ןעק רעװ .גיטסייג ןּוא םהענעגנַא ויא סע לעיֿפיװ ףיוא
 | ? ןעטיירטשעב ןעטקַאֿפ עגידעבעל עלַא

 סערגָארּפ םעד ןדנ ןיא ןָא ןעגעווטסעד ןוֿפ זנּוא טיג ןעמ
 ערעסערג ףס ַא ּוצ זנּוא:טגָאז ןעמ .טבעלרעד ןעכָאה רימ סָאװ
 עלַא ןענייז רימ ,טּוג ןּונ .טֿפנּוקּיצ רעד ןיא רעטעּפש ןעסערגָארּפ
 / - ?,םהיא ןעניֿפעג רימ ּואװ ,םערגָארּפ םעד רַאבקנַאד לָאמ

 -ייז ןרעיוב עשיזױצנַארֿפ יד 'זַא ,טינ קּפס ןייק רָאג זיא םע
 --נּוהי רַאֿפ ןעוועג ןענייז יז יװ .ךילקילגנּוא רעגינייוו טנייה ןענ
 ?טײרֿפעב טַאהעג ךיז ןעבָאה ייז רעדייא ,םלָאמַאר ,רהָאי טרעד



 ַא ןעמּונעגבָא קירּוצ ןעכָאה יז רעדייא ,ךָאי ןעלַאדָאעֿפ ם'ןוֿפ
 ןעֿבָאה םיצי-פ יד עכלעוו ,ררע רעקיטש יד ןּוֿפ לייהט םעניילק
 -עג סיוװעג יז ןענייז סלָאמַאד ,ןענּומאק יד ןּוֿפ טע'בנג'עגקעווַא
 -להָאװ יד רַאֿפרעד ןענעקיענַא רימ ,טצעי יװ רעכילקילגנּוא ןעוו
 ןּוֿפ ערנעטשֿפױא ןרעיוב יד ,"עירעקַאשז} רעד ןיֿפ ןעטַאהט
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 =נַארֿפ יד ןעיו ּוַא ,ןעסעגרעֿפ טינ ךיוא רעבָא ןעֿפרַאד רימ
 יד ,לָאמַא יו רהעמ ,םינ טצעי ןיוש ןעצײלֿפרעֿפ ןרעיױב עשיזיוצ
 ,רַאֿפרעד רָאנ סע זיא ,רעלטעב ןוֿפ ןעפּורמ עצנַאג ןיא ןעגעוו

 -ילקעגרעֿבירַא ךיז ןענָאה ףרָאד ם'ןּוֿפ עטסכילקילננּוא יד לייוו
 ןיא רעדיװ טּונימ רעזיד ןיא ייז ןעניֿפעג רימ .טדָאטש ןיא ןענ
 ךס ַא ,ועירַאטעלָארּפ םלַא טדעטש יד ןוֿפ טדעטשיאֿפ יד
 ,רעֿפרעד יד ןיא לָאמַא ןעוועג ןענייז סָאװ יד יװ רעכילק לגנּוא

 -יֿפעג ןעמ ןעק ןערטנעצ-קירבַאֿפ עשילגנע יר ןיא ,םיוועג
 רעטײֿברַא םעד ןעכיײלגרעֿפ לָאז ןעמ ןעוו ,ןעסערגַאיּפ עסיורג ןענ
 ןערהָאי רעגיצרעֿפ יד ןוֿפ רעטײברַא םעד וצ טייצ רעזנּוא ןוֿפ
 ןעמ טרָאב טצעי ךָאנ וַא ,תמא זיא סע ,טרעדנּוהרהָאי םעד ןּוֿפ
 ,ןאדנָאל ןּיֿפ טרעטשרָאֿפ יד ןיא הטיױנ ןּוא דנעלע ןיא ךיז
 -עב ַא טצעי ןעבַאה טָאװ יד רעבָא ,םַאהגנימריב ןיא וָאגזַאלג

 ערעייז ןּוֿפ ּפָא רעסעב ןענייז ,ןעמײברַא םוצ ץַאלּפ ןעטמיטש
 רנַאטשֿפױא ןעסיורג םעד רַאֿפ טבעלעג ןעבָאה עכלעו ,ןרעטלע
 ,1840-1848 ןערהָאי יד ןיא

 -סניֿפ יד ןּוֿפ ענייא ןעווע ג זיא סָאד זַא ,רעבָא םייװ ןעמ
 רעד ןיא ןערָאירעּפ עטסכילקערש יד ןוֿפ ענייא ,ןעטייצ עטסרעט
 רעשירעגיט רעד ןּוֿפ טייצ יר ןעוועג זיא סע ,עטכישעג רעצנַאג
 ,סּומוילַאטיּפַאק םענעריובעג סָאװ רָאנ ם"|וֿפ ןָאיצַאטַאָאלּפסקע

 -לעֿפעב עטנעֿפַאװטנע יד ףיוא ןעֿפרָאװעגֿפױרַא ךיז טָאה רע ןעוו
 ןּוֿפ טביורעב ,עצעועג ץוַאושזרּיב יד ןוֿפ טֿפַאלקשרעֿפ ,ןעגנּורעק

 .רעגנּוה םּוצ ןעכעירטענ ןּוא ןעדָאב רעייז
 -יירטס םעד ןעגנייה ןעסייה ןעגעלֿפ עבלעוו ,עצעזעג ךרּוד

 ןעלהיֿפ קרַאטש טוָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,רעגנּוה ן'ךרּוד ןּוא רעק
 ,רנַאל רעייז ןּוֿפ טביורעב טָאה ןעמ עכלעוו ,ןרעיוב יד ןעשיווצ



 א

 רע .ןעשנעמ ןוֿפ ר רע ה רעד ןערָאװעג סםּומזילַאטיּפַאק רעד זיא
 טָאה ַאּפָאריײא ןוא ףפמּואירט ןעטסערג ם ןיא טריבַארעג טָאה
 ,עבָאפע עבילקערש ַאזַא ןּוֿפ טסּואװעג טינ ןַאד זיב

 ,רעגיטצעי רעד טימ טייצ ערעטיב ענעי טָא גידנעכיײלגרעֿפ
 ,םרָאֿפער ןּוֿפ ,סערגָארּפ ןּוֿפ ןערייר זיא סע יװ ךָאנ ןעמ ןעק

 יירד רערָא ייװצ ,טרעדנּוה טימ רעבירַא טהעג ןעמ ןעוװ רעבָא
 ,רעביא ןעצנַאג ןיא רליב סָאד ךיז טייב ,קירּוצ רהָאי טרעדנּוה
 -םימָאנָאקע יר ףיוא ןעזָאלרעֿפ ּוצ ךיז טָאטשנָא ,טלָאװ ןעמ ןעוו
 -ּוטש ּוצ ענהֶא עקילברעביא ענײמעגלַא ךייא ןעכַאמ עכלעװ ,ןעט
 טעדנעועג םער טָאטשנָא ךיז טלָאװ ןעמ ןעוו ; ןעטקַאֿפ יד ןעריד
 -וטש םעד ןעכעגעגבָא ןעבעל סעצנַאג רעייז ןעבָאה סָאװ ,יד ּוצ
 -רָאר דלָארָאה ט יװ יװַא ,ןעזיירפ ןּוא םעשזרייוו ןּוֿפ םּואיד
 ,ןהעזעג ןעמ טלָאװ ,(ררָאֿפסקָא ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ רעד) ס ר עשז
 ךָאנ ןעהעטש טייצ רעזנּוא ןּוֿפ ןרעיוב ןּוא רעטײברַא-ןיול יד זַא
 ילעב ןיא ןרעיוב יד ןעכלעוו ןיא ,ןייז-להָאװ ם'ּוֿפ טייוו לייוװרעד
 ,סעשורייוו יד ,ןענּוֿפעג ךיז ןעבָאה רעטלַאלעטימ ם'ןּוֿפ תוכאלמ
 ,ןעטסיל עגירסלָאמַאד יד ףיוא רעדנוזעב גָאמ רערעי טנעכײצרעֿפ
 יר ףיױא טנעכײצרעֿפ ,ןעלטימסנעבעל יר ןּוֿפ ןעזיירּפ יד ןּוא
 ,ןעגייצרעביא סע ןענעק ,ןעטסיל-סֿפױקרעֿפ

 יד ןעטלָאװ ,ןעטקַאֿפ עבלעזַא ןעגייא יר רַאֿפ גידנעבָאה
 ,רעגילק ךס ַא ןָאהמעג םעטסיס ןעוַאּושזרּוב םעד ןוֿפ רעמהיר
 ,גייווש ַא ןעצנַאג ןיא ןעכַאמ ייז ןעוו

 רעטײברַא עטלהָאצעב רעסעב יד ןענייז לַאֿפ ןערעי ףיוא
 יד ? ערעדנַא יד ןעגעו ןעגָאז ןעמ לָאז סָאװ ןּוא ,טעטירָאנימ יד
 הטּונ סלרַאש ט ןוֿפ ןעגנּושרָאֿפ עגירלּודעג ןּוא עמַאזגרָאז
 ,גנּובּוורעטנּוא ןייז ,גּונעג ןיוש סע !עגָאז (רעקיטסיטַאטפ רעד)
 ןּוא טסיא יד ןיא ריהט ּוצ ריהט ןּוֿפ טכַאמעג טָאה רע עכלעוו
 ןַא ,גָאמ רעד יװ רהָאלק ױזַא טזייוועב ,ןָאדנָאל ןוֿפ טסיא-הטיוס
 טרעדנַא ןעבָאה ןָאדנָאל ןּוֿפ רענהָאװנײא ןָאילימ ףניֿפ יד ןוֿפ
 (גנּורעקלעֿפעב רעד ןּוֿפ לעטרעֿפ ַא יװ רהעמ) ןָאילימ ןעבלַאה
 ,עילימַאֿפ רעפ ךָאװ ַא גניליש 18 עטרעכױרעֿפ ןייק לָאמ ַא טינ
 ,ןעסיב ןערעגָאמ םעד טָא ןעבָאה יז ןעו ךילקילג ךיז ןעצעש יז
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 יז ןעּבָאה רהֶאי ןיא םישרח רעיֿפ לָאמ ַא ןּוא יירד ,ייווצ רעבָא
 ןענייז יז ןּוא טיױנ עטסערג יד ןעדייל ייז ,טינ ךיוא סָאד וליפא
 ןערליב ייז ,עגַאל רעד ןיא רנעזיוט גיצנַאװצ רעדָא ןהעצ ןייק טינ
 -סכייו רעד ןּוֿפ טֿפַאשוענהָאװניײא רעד ןּוֿפ לעטרעֿפ ַא יו רהֵעְמ
 ,טלעוו רעד ןוֿפ טדָאטש-טפיוה רעלעיצרעמָאק ,רעט

 !טדרעטש ץערערנא ןענעװ ןעגָאז ןיוש ןעמ לָאז סָאװ ןּוא
 רערָא 10 ןענידרעֿפ עכלעו ,רעטײברַא-רלעֿפ יד ןעגעוו סָאװ
 ,עילימַאֿפ רעפ ךָאװ ַא םיטנעס 73 ןּוא קנַארֿפ 13 םנעטסכעה
 ָאד ויא סע ןעוו ,ןעבָאה ןַאד רּונ ךיוא יז ןענעק סָאד וליפא ןּוא
 !יינש ןייק רעדָא ןעגער ןייק א זיא םע ןעװ .ה .ד ,טײברַא

 ןוֿפ .גנורעקלעֿפעב רעד ןּוֿפ קלח טנהעצ רעד ךילדנע ןּוא
 רעד טימ ןעבעל ןּוא טינרָאג ןעבָאה עכלעוו ,טדרעטש עסיורג עלַא
 ! ןרעדנַא ץ'ףיוא ןעגרָאמ-הירֿפ ןייא ןּוֿפ גנּונֿפָאה

 רעסעב רערָא ,לעטרעֿפ רעויד זַא ,רָאנ ךייא טקרעמ ןּוא
 רנַאלגנע ןוֿפ גנורעקלעפעב רעשיטרעטש רעד ןוֿפ לעטירד ,טגָאזעג

 -ניא ןוֿפ רַארג ןעטסכעה םער טכייררע טָאה סָאװ ,דנַאל סָאד)
 רער ןּוֿפ ןובשח ן'ףיוא טבעל סָאװ ןּוא גנולקיווטנע עלעירטסּוד
 ךייא טקרעמ (רעמיהטכייר ענעגייא ענייז ץוחַא טלעוו רעצנַאג
 רָאנ ןענעק ,ןעשנעמ ןָאילימ יד טָא ,לייהמ רעד טָא זַא ,םּוג רּונ
 ןעוו ,עילימַאֿפ רעפ טַאנָאמ ַא קנַארֿפ 100 ערעייז ןעבָאה ןַאד
 ןיוש ייז ןעבָאה סיזירק רעד רָאנ טמּוק ,ָאטינ םיזירק ןייק זיא סע
 ,טינ ךיוא ןּוֿפרער טֿפלעה יד וליפא

 ןעסיזירק יד זַא ,טּוג ץנַאג סע ןעסייוו ןעטסימָאנָאקע יד ,ןּונ
 עגינייא ,גיסעטלעגער ןעמּוק יז ; ןעמהַאנסױא ןייק םִינ ןענייז
 ןּוא ,רהֶאי 19 רערָא 10 ערעי ,ןעטייצ עסיוועג ןיא ןעניישרע
 רעד רערָא המה יוקל יד יװ יװַא םייקכילטקניפ ַאזַא טימ
 -יור-טייצ ערעגנעל ןיא ןעמּוק ערערנַא ,טנעירָא ם'ןיא "ןוסמה;
 -עב ןייק רָאג' ןעבָאה ערעדנַא ,רהָאי 89 ערעי רהעֿפעגנוא ,עמ
 ןוא : ןעטעמָאק יר יװ יװַא ןעמּוק יז ;טינ ןעטייצ עטמיטש
 עסיוועג ןיא רָאנ ןעמּוק יז ,ה ,ד ,"עלַאקָאל, ןענַײז ערעדנַא
 ךיז טביילק עירטסּודניא ןַא ןעו ,גנילצולפ ןענוישרע ייז .רעטרע
 עגיליב טניֿפעג יז ּואו ,סערעדנַא ןַא ןיא דנַאל ןייא ןּוֿפ רעבירַא



 ןעטרָאס עלַא יד טָא ןעמוק לָאמטֿפָא ."רנעה} עגיליב ,טײברַא
 ,לָאמ .ןייא ףיוא ןןעסיזרק

 יד ,סּוֿפימ רעד ,רעננוה- רעצְרּוק רעה ָאזלַא זיא סיזירק רעד
 עטצעל יר ןיא דנַאלסּור ןּוא דנַאלשטייד .ןיא .יװ יוזא ,ער-ילח
 עבלעוו ,עירטסּודניא רעד ןּוֿפ גנּולעטשבָא יד זיא סע ,ןערהָאי
 טהעטש ןּוא ןעטקּודָארפ יד םהיא טֿפױקרעֿפ ,רעיוב ן'רַאֿפ טײברַא
 לָאװ-םיוב , רעֶד זיא םע .,םינוק ןייק ָאטינ ןענייז סע ןעוו . ,גידעל
 דנ ּו ר ןוֿפ .םיזירקדרעקּוצ רעד רערָא ,רייש ק רָאי ןּוֿפ "רעגנּוה
 רהָאי ןעבלעזסער ןּוֿפ ןעזייא ןּוֿפ סיזירק רעד רערָא ,1886 ןיא יד

 רעדנעוװמ רַאֿפ הטיױנ ןּוא רנעלע ערעטסניֿפ םָאר זיא .סע
 ,טנילימרעֿפ רעדניק ,טקלעװרעֿפ ןעױרֿפ ןּוא רענעמ ; ןעילימַאֿפ
 -ימע רענעגנּואווצעג רעד ךרוד טייַרּפשּוצ .ןּוא טעעזוצ ןעילימַאֿפ
 טרָאד ןרעביֿפ עלעג יד רעטנּוא ,ןערייל ערעטיב ןּוא ןָאיצַארג
 ...רעדנעל עטייוו יד ןיא

 -נּוא ךס ַא ; טרָאד ןּוא .ָאד דנַאטשלהָאװ ןּוֿפ סּולֿפרעביא ןַא
 ןַא ףרָאװ ַא רָאנ טיג ןעמ ּואו הטיונ ןּוא דנעלע ךס ַא ,קילג
 --עבייר יר ןוֿפ ןעצַאלַאּפ יד ןיא רַאנָאז --- לַארעביא ןּוא .,גיוא
 ןעמ טלָאװ סעלַא סָאד טָא -- ,ןעגרָאמ ם'ןּוֿפ טייהרעכיזנּוא יד
 ערנעניוטשרע עסיורג ןּוֿפ ןערייר ּוצ טָאטשנָא ןעו ןענוֿפעגסױא
 -נייא יר ןּוֿפ םּוידּוטש ן'טימ ןעבעגעגבָא ךיז ןעמ טלָאװ ןעמּוס
 ,ןעּוריוװידניא יד ,עגיצ

 סָאװ ,עֿפּפמעק ערעייהעגנּוא יד ןָא ךיז ןענָאמרעד רימ ןעוו
 רעזנּוא ןּוֿפ ףיול םיא ןעכַאמּוצכרּוד טַאהעג ןעבָאה רעמײברַא יד
 רימ ןעװ ; ןעבָאה ייז סָאװ לעסיב סָאד ןעגירק ּוצ ,טרעדנוהרהָאי
 רעייז ,סקיירטס ערעייז ,עדנעטשֿפױא ערעייז ןָא ךיז ןרעניארע
 סָאװ ,הטיונ ןּוא רנעלע ,ןעלַאװקדרעגנּוה יד ןָא ןּוא גנּוגינײארעֿפ
 -ֿפױא ןעדעי דנערהעװ ןהעטשּוצסױא טַאהעג ןעכָאה יז
 רעריטרַאמ יד ןעטכַארטעב רימ ןעוװ ; קיירטס ןעדעי ,דנַאטש
 ,דנַאטשֿפױא רערעי ,קיירטס רערעי סָאװ ,להָאצ ַא ןהֶא
 ןעװ ;ןעלעטשסױיַא ןעק ,גנּוקריװ-סנָאיצּולָאװער עניילק ערעי
 ערעייז טימ ,ערנעריטלָאװער עלַא עזיר סָאװ ךיז ןענָאמרעד רימ
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 ןעבָאה יז ןעוו ,ןהעטשּוצסױא טָאהעג ןעכָאה ,רעדניק ןּוא ןעױרֿפ
 יר ןעטלַאהּוצבָא יא סע גיניװ יװ ףיוא שטָאח טכּוזעג רּונ
 רַאֿפ טגעלעגסיוא ןעהעז רימ ןעוו ; ןָאיצַאטַאָאלּפסקע ערנעמערטש
 עלַא ןוֿפ ,ינּוי ןּוֿפ ,יַאמ ןּוֿפ רעפרעק עטיוט יר ןעגיוא ערעזניא
 םער ןיֿפ ןעקנייד רימ ןעװ ;ןערהָאי לעיֿפ ױזַא ןּוֿפ ןעטַאנָאמ
 { סערגָארּפ רעזנוא ּוצ ןעגָאז ןיוש רימ ןענעק סָאװ ,ןעמעלַא

 ןעמ טָאה ,זיא םערגָארּפ רעזיד ןיילק רעייהעגנּוא יװ ןּוא
 ם'ןוֿפ גנולקיוומנע יד ןעקנַאררעֿפ ּוצ טינ ןענעווטסעד ןּוֿפ סע
 טכַאמ רעקרַאטש ,רעגירעבעל טימ ,טרהעקעגמּוא ,סומזילַאטיּפַאק
 םער בייא ,ןייצ ס'לעֿפײמ ם'ןיֿפ ןעסירעגסױרַא סע ןעמ טָאה
 -ער יד ,רענעיר ןעיירטעג ןייז ןּוֿפ טציטשרעטנּוא ,טסילַאטיּפַאק
 ּוצ רעגניה ךרּור ןּוא ץעועג ן'ךרּוד ןעגנּולעג טינ זיא ,גנּוריג
 רָאנ סע ויא ,טֿפַאשטכענק רּוצ קירּוצ רעטײבוַא םעד ןעביייט

 ןוֿפ ןעטנעמָאמ עסיוועג ענייז טַאהעג טָאה רע לייװ ,רַאֿפועד
 טָאה רע לייו רַאֿפרעד רָאנ ;ןָאיצולָאװער ןּוֿפ ,דנַאטשרעריװ
 טימ ,ןעריײל עלעיֿפ טימ רַאֿפרער טלהָאצעב ןּוא טֿפּפמעקעג
 ןייטש ן'טימ לייוװ ,רַאֿפרעד רָאנ זיא סע ,להָאצ ַא ןהָא תונבוק
 -עג טימ טנעֿפַאװעב לָאמטֿפָא ןוא ,דנַאה רעד ןיא לעקַאֿפ רערָא
 -ניניילק ַא רהעז ריּפמַאװ ם'ןּוֿפ ןעסירעגסױרַא רע טָאה ,רהעוו
 ןוֿפ סערגָארֿפ רעכילטֿפַאשנעסיװ רער סָאװ ,םעד ןּוֿפ לייהט ןעק
 .ןעגניירב טנעקעג ךילטנעגייא םהיא טָאה טרערנּוהרהָאי ןעזיד
 עטנעיועב סערעי ,סעשזרייוו יד ףיוא טנעס רענענּואוועג רערעי
 -רַא טימ טנעכייצעב ןענייז פָאשקרָאװ ם ןיא .טײהײרֿפ לעקיטש
 ןעױרֿפ ערעייז ,ייז ןּוֿפ רעפרעק עטריוט יד טימ ,םיתמ רעטייב
 -נעטש רָאנ טלָאװ רעמײברַא רעד ןעװ ןּוא ! רעדניק ערעייז ןיא
 טגַאװעג טינ ןיוש ןעמ טלָאװ ןַאד ,רעֿפּפָא ענייז טלייצעג גיד
 ןוֿפ טּושֿפ ,"םערגָארּפ ןעטכייררע} םעד ןדנ ןיא ןעבענּוצנָא םהיא
 עטרעֿפעלשרעֿפ יר םהיא ןיא ןעקעװֿפױא טינ לָאז םע ,ארומ סיורג
 ...ןעגנורעניארע
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 ,עיטארקאמעד-לאיצאס יד ןוא ןאיצאירפארפסקע יד

 -עג ןעטֿפַאשלעועג ןוֿפ ןעבטל םיא ,יא םע ןעװ ךָאנ טָא
 -עג טינ טָאה שנעמ רער רעכלעװ ןיא ,טייצ ַא ןעבעג
 םעד ךָאנ ךײר -- ךייר ןּוא טיירב ןענעל טנעק

 רעוװיטקעלָאק ַא ןּוֿפ עטכירֿפ יר ןּוֿפ---,טייצ רענעי ןּוֿפ קַאמשעג
 -ילָאמַא רער ,רעוויטימירפ רעד זַא ,טעטפיוהעב ןעמ ?טײברַא
 עוייו רעגירנעווטיונ ,טייהנעסיװנּוא ןייז ךרּוד ,טָאה שנעמ רעג
 ךיוא סע ךיא געלֿפ ערערנַא עלַא יװ ױזַא ,ןרעגנּוהרעֿפ טוּומעג
 יר ןּוֿפ ןעגנַאֿפנָא יר טרידּוטש ןעמ רהעמ סָאװ רעֶבָא .ןעביולג
 ךופיה םעד ןעמ טהעזרעד רעכיג ץלַא ןעטֿפַאשלעזעג עכילשנעמ
 ױזַא) ,ןעקילגנּוא עכילריטַאנ ןּוֿפ ןעטייצ יד ןיא ץוחַא ,ןּוֿפרער

 ,טייצ-זייא ,שינרעטיצ-ררע ,טַאמילק ןיא גנּוטײבמּוא עלענש יו
 ןעלַאֿפנַא עגנילצולפ סָאר רעדָא תומחלמ יד רעסױא ןּוא (.וו.ז.א
 ערנַאטשמיא ןעועג ןעשנעמ עוויטימירפ יד ןענייז ,םיאנוש ןוֿפ
 קַאמשעג רעייז ךָאנ ןעבעל "סעכייר, ,סעכילקילג ַא ןערהיֿפ ּוצ
 -עב יר טנעייל .גָאט ם'ּוֿפ טייצ עניילק ַא גירנעטײברַא ,ךָאנ
 טנעייל ;תורוד ענעגנַאגרעֿפ יד ןּוֿפ ערנעזייר יד ןּוֿפ ןעגנּוביירש
 םעוו רהיא ןּוא ערנעזייר עגיטצעי יד ןּוֿפ ןעגנּוביירשעב יד ךיוא
 טינ ךיז ףיױא ךָאנ טָאה טֿפַאשלעועג יד ּואװ םרָאד זַא ,ןעהעז
 ןיא עלַא ייז ןעבעל טרָאר ,ןעטַאדלָאס ןּוא םיחלג ןּוֿפ ךָאי םעד
 סױרַא ייז ןעהעג ךַאלעגײֿפ יד יװ ױזַא טגינײארעֿפ ,םּולֿפרעביא
 ןיא ןעסע יז ,םײברַא רעכילטֿפַאשניימעג רעד ּוצ הירֿפ רעד ןיא
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 ןייק ָאטינ ,םענייא ןיא ןעדנעבַא יד ןעגניירברעֿפ ןּוא םענייא
 יב יװ ױזַא ןעבעל רעירַאטעלָארפ םעכילקילגנּוא ןייק ,רנעלע
 ןַאר רָאנ ךיז טביױה קילגנּוא רעייז ,טרעטש עסיורג יד ןיא זנּוא
 זיא טע רעכלעװ א ןוֿפ ךָאי םעד רעטנּוא ןעמּוק יז ןעװ ,ןָא
 ,טעטירָאטױא

 ,ןעמהעננָא וליפא ןעלָאז רימ ןעוו---,ןייז טינ לָאז סע ױזַא יו
 ,הבחרהב ןעבעל טנעקעג טינ ןעבָאה ןעשנעמ עגילָאמַא יד זַא
 ,הברדא .,ערליוו ןייק טינ ךָאד ןענייז ,עטריזיליוויצ יד ,רימ רעבָא
 -עהט טימ טקעטשעננָא ןייז טינ ךיז ןעלָאז ןעטסימָאנָאקע יד יו
 ָאמינ זיא ןעגעװטסעדנּוֿפ ,רעכיב עטבעלעגבָא ,עטלַא ןּוֿפ ןעירָא
 ,ןעקנערעב לעסיבא ךָאנ ,ןייי הדומ טינ לָאז סָאװ רענייא ןייק
 -נעװעגנָא ןעטלָאװ לעטימ -סנָאיצקּורָארפ  עגיטצעי יד ןעוו} :זַא
 םעֶלַא םּוִצ ןעֶריִצּורָארפ ּוצ ,,ןייז ּוצ ףרַאד סע יװ ןערָאװעג טעד
 יד ,עגירביא .םםָאד טשרע ךָאנרעד ןֹּוא עגיטיונ סָאד ןעמשרע
 טלעוו יד ןעצײלֿפרַאֿפ טנעקעג ריפ ןעטלָאװ ןַאר ,ןעכַאז טּוסקּול
 ,"ןעטקּורָארּפ עלעירטסּורניא ןּוא תוריפ ,האונח טימ

 יעשינכעט יר טימ ,ןעלטימ-סנָאיצקורָארּפ .עגיטצעי יד טימ
 -םּורניא רער ןוֿפ טכַאֿמ רעדנעריזינַאגרָא רעד טימ ןּוא עסינטנעק
 ןעריצּודָארּפ ןָא טצעי ןּוֿפ טנעקעג טֿפַאשלעועג יר טלָאװ ,עירט
 ןעגיוא יד רַאֿפ טַאהעג רָאנ טלָאװ יז ןעװ ,לעיֿפ ױזַא לָאמ ייווצ
 ןערעירֿפּוצ לָאז ןָאיצקּורָארּפ יד -- ענַארֿפסנעבעל עניײמעגלַא יד
 '=ליב יד ןעװ .ןעמעלַא ןּוֿפ ,ללכ ם'ןּוֿפ עסינֿפרירעב יר ןעלעטש
 עסינֿפרירעב יד ןערירּוטש וֿפ עֿפּוטש יד טכייררע טלָאװ ננּוה
 טלָאװ ןַאד ,ןעליֿפרע ּוצ ייז ױזַא יװ לעטימ יד ןּוא ןעשנעמ ם'ןוֿפ
 רעצרּוק ַא ןיא ,עדנַאטשמיא ןעוועג טֿפַאשלעועג עטריזיליוויצ ַא
 ןעטקּורָארֿפ עטסגיטיונ יד ןעריצּורָארּפ ּוצ ,רהָאי 15 ןוֿפ טייצ
 -נערשעב טֿפרארעג ךָאנרעד טלָאװ יז זַא ,םעטיטנַאװק ַאזַא ןיא
 רעד טימ ןעבעגבָא טנעקעג ךיז טלָאװ ןּוא ןָאיצקּודָארפ עזיד ןעק
 טֿפַאשנעסיװ ,םסנּוק יו ,עסינֿפרירעב ערעכעה ןּוֿפ ןָאיצקּודָארֿפ
 ןעדעירֿפּוצ טנעקעג ןפוא ַאוַא ףױא טלָאװ יז ,ןעגינגרעֿפ ןּוא
 ם'ןּוֿפ עסינֿפרירעב עגישסייג יד יא ,עלעירעטַאמ יד יִא ןעלעטש
 2 ,ןעשנעמ ןעטלעקיווטנע
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 זַא ,ןייז ּוצ הרומ ןעגנּואוצעג זיא שנעמ רעטסנרע רעדעי
 יר ןעװ ,תמא סעלַא סע זיא טקנופדנַאטש ןעשיטָאנָאקע ם'ּופ
 -נעוונייא ךָאנ ןעבָאה גנּונררָא רעגיטצעי רער ןוֿפ רעגירײהטרעֿפ
 טינ ןּוא ןעשילַארָאמ ם ןוֿפ רּונ סע זיא ,ןעכַאמ ּוצ ןעגנּוד
 ןוֿפ םישעמ יר ןעגירלושטנע ּוצ םּוא ,טקנּופדנַאמש ןעשימָאנָאקע
 רַאֿפ ןיורטש ַא רַאֿפ ןָא ךיז יז ןעּפַאכ ,גנּונדרָא רעגיטנייה רעד
 םער ןעביירש ייז סָאװ טײקלױֿפ ּוצ גנּוגײנ רעכילרעניא רעד
 רעד רַאֿפ ,גירייל ןהעג ּוצ םּורַא קשח ןייז רַאֿפ ,ּוצ ןעשנעמ
 רעד ּוצ ןעפּוטש ּוצ םהיא ,טכַאמ עסיוועג ַא ןוֿפ טייקגידנעווטיונ
 יד ןעגעג ךיז ןעגיריײהטרעֿפ ּוצ טיײקגימיונ יד רַאֿפ ןּוא טײברַא
 רַאֿפ ןּוא גינייוועניא ןּוֿפ רעצנעלײֿפ יד ןּוא ןעסיױרד ןּוֿפ םיבנג
 ַא ןיא ךיז ןערעילרעֿפ יז ,טרָאװ ןייא טימ .ןעקילג עבלעזַא ךָאנ
 רעבילשנעמ רעד ןעגעוו ןעננוטפיוהעב עטרעמנָאלּפרעֿפ ןוֿפ רלַאװ
 םינ זיא ּוצ ,ענַארֿפ רעד ןיא ןירַא ךַאֿפנײא ןעהעג ייז .רּוּטַאנ
 ןײא ןיא ןעטלַאה ייז ןּוא ,טײהײרֿפ יװ רעסעב טֿפַאשטּכענק
 -עב טלַא םעד ,תואחסונ ערעדנַא טימ לָאמ עלַא ,ןע'רזח'רעביא
 גיטיונ זיא םע וַא ,ןעננּורעינער ןּוא םיחלג יד ןּוֿפ רומזמ ןעטנַאק
 רעטּוג ַא ּוצ םהיא ןע-היֿפ ּוצ ירכ ,ןעשרעהעב ּוצ ןעשנעמ םער
 5 .ערנע

 ךילנעמ טלָאװ לעירעטַאמ וא ,ּוצ !עביג עלַא רעבָא
 -אמ עטסגיטיונ עלַא ןוֿפ ןָאיצקּודָארּפ יד ןעלּפָאדרעֿפ ּוצ ןעוועג
 -עג ןעגעװטסערנוֿפ ךָאנ טלָאװ סע ןּוא עסינֿפרירעב עלעירעט
 ןוֿפ עסינֿפרירעב יר ןעלעטש ּוצ ןערעירֿפּוצ גּונעג טייצ ןעבילב
 ,םּוסקּול

 א : +

 ןוֿפ ליײהמ ןעטסערג םעד רַאֿפ הטיונ ןּוא דנעלע ,ָאולַא ןּונ
 -עגנּוא ; ןעמעלַא רַאֿפ ןעגרָאמ ם'ןּוֿפ טייהרעביזנּוא ; ןעשנעמ יד
 עטסקרַאטש יד ץָארט ,סעלַא סָאד ןּוא --- ,ןָאיצקּורָארּפ עדנעגינ
 רער ויא סָאד טָא -- ,ןעציזעב רימ סָאװ ןעלטימ סנָאיצקּורָארֿפ
 ,טֿפַאשלעועג רער ןּוֿפ םנַאלַאב רעשימָאנָאקע

 ַא ןוֿפ גירנעטש ונּוא טלהעצרעד עלּוש עשיטסיסקרַאמ יד
 ןיירַא טצעי טסילֿפ סָאװ ,םּושרעביא ןַא ןּוֿפ ,ה ט רעוו-רהעמ
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 גָאט םענהעש ןַײא ןיא טעװ סָאװ ןּוא ןעכייר םּוצ ,"סָאכ} םּוצ
 ףיז טלערנַאה סע רעבָא .רעטײברַא םּוצ ןעמּוק קירּוצ ןעֿפְרַאד
 רער זיא ןיילַא "סּושרעביא רעד ,הטרעוו-רהעמ ם'ןּוֿפ טינ ָאד
 -ּורָארֿפ לייהט ןעסױרג ַא טיג ןעמ עכלעוו ,גנּונהָאלעב יד ,רכש
 ט'ןּוֿפ עטכירֿפ יר זיא סע .ערערנַא ןּוֿפ ןובשח םער ףיוא רעריצ
 לָאז ןעמ ןעוו ערָאהטעמ עויד ןיא ,םעטסיס סנָאיצַאטַאּולּפסקע
 רעשימָאנָאקע ןַא ןּוֿפ ערָאהטעמ א םלַא ןעמהעננָא וליפא רהיא
 יד טלּודרעֿפ יז סָאװ טייז עטכעלש רהיא טָאה ,גנּוכּוזרעטנּוא
 ,ןענָאיצקַארטסבַא ןּוֿפ טלעװ ַא ןיא טרהיֿפרעֿפ ןּוא ןעקנַאדעג
 ,ךילטייד ןּוא ךַאֿפנײא ןעטקַאֿפ יד ןעמהענ ּוצ טָאטשנָא

 ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ,ןעשנעמ ,לעיּפשיײב םּוצ ,רהיא טָאה טָא
 םעד ןיא ,טצעי לייװ ,ןעקירב יד רעטנּוא גירעגנּוה טוט טרָאד
 -רעגָאמעגסױא רעייז רעסיוא טשינ רָאג יז ןעגָאמרעֿפ ,טנעמָאמ
 -סניֿפ םעד ,לעביטש םערָא סָאד טינ ןעבָאה ייז .רעפרעק ןעט
 -ערב סָאר טינ ןעכָאה ייז ; ןעגיטכענּוצרעביא ּואװ ,רבק ןערעט
 ,עּכילקילגנּוא עזיר טָא ,ןּונ .רעגנּוה רעייז ןעליטש ּוצ טיורב עלעק
 -טסערנוֿפ ןענעק ,טנרעלעג טינ רָאנ זייוודניק ןעבָאה ייז שטָאכ
 לעקיטש ַא יװ רהעמ טינ ןעטעב ןּוא ררע ןעבָארג ןענעװ
 ןּוא דרע ןעגָארט ּוצ רערָא ןעבָארג ּוצ טיירעב ןענייז יז .טײברַא
 יײז לֶאְז סע רעװ טינ רענייק ךיז טניֿפעג םע רעבָא ,רענייטש
 -רַאעב ןעגעמ ןעלָאז ייז סָאװ דרע ןַאפש ןייק ָאטינ ; ןעגנַאלרעֿפ
 יז רנערהעװ ,טיורב ןעבעג ייז לָאז סָאװ רענייק ָאטינ ;ןעטייב
 םער ןעבעג ייז לָאז סָאװ שנעמ רעגיצנייא ןייק ; ןעטײברַא ןעלעוו
 ,ןעזײאבָארג

 ררע רעקַא רעדנעזיוט ןעהעטש םייצ רעבלעזרעד ןיא ןּוא
 ןעמַאזּוצ ,שנעמ ַאיַא טָא טלָאװ םישדכ טרַא ןיא ,טעטײברַאעבנּוא
 רָאנ טינ ןעבעגסױרַא טנעקעג ,רע יװ עכלעזַא טרעדנּוה ךָאנ טימ
 -העוו ,ןעסע טנעקעג ןעטלָאװ ,טרעדנּוה עלַא יד ,ייז סָאװ סָאר
 יז סָאװ סָאד רָאנ טינ ;טיײברַא רעיײז ןוֿפ טייצ רעד דנער
 ךָאנ ןרערנָאז ,רהָאי ץנַאג ַא ףיוא ןעבעלרעֿפ ּוצ טַאהעג ןעטלָאװ
 ןערהענרע טנעקעג טלָאװ סָאװ ,םּולֿפרעביא ןַא ,רהעמ ךס ַא
 ערערנַא טרערנּוה ךָאנ ןעטסגינעוו םַא ןּוא ןעילימַאֿפ ערעייז
 .ןעילימַאֿפ



 = סי

 ןעזּומ יז ןּוא ,גירעל טהעטש ,הטימש טלַאה ררע יד רעבָא
 רעריצּורָארּפ רעד ,גירייל ןהעג ,הטימש ןעטלַאה ךיוא ךַאבענ
 רעזייה יד טיוב סָאװ שנעמ רעד .םינוק ןייק טינ טניֿפעג ץייוו ןיֿפ
 טכַאמ סָאװ רעד ; טײברַא ןייק טינ טַאה רע זַא ,ךיז טגָאלקעב
 ,רעשייוו ױזַא ןּוא ...ןעדימש ּוצ סָאװ םינ טָאה סנעזייא-בָארג יד

 ןייז ,טיברַא ָאי ןיוש טָאה סָאװ הכאלמ לעב ן'טימ טרער
 ןעוו ,ץרַאה סָאד רהיא טסייר םע ,טייהנעגעלרעֿפ ַא ןיא זיא ױרֿפ
 ערהיא ןּוֿפ םעטנַארט יד ,שעװ עטלעציפּוצ יד ןָא טקּוק יז
 שעװ ןיא ,םַײברַא טימ ןעֿפרָאװרעֿפ זיא ןַאמ רהיא .רעדניק

 ,רעייהט רהעז זיִא סע לייוו ,בּומש ןיא ןעגעװטסעדנוֿפ טלהעֿפ
 רעסיורג ַא ןיא רעבעוװ רעד ךיז טניֿפעג טייצ רעבלעזרעד ןיא ןּוא
 ןהעגמּורא רע ףרַאד רהָאי ןיא טַאנָאמ יירד ; טייהנע געלרעֿפ
 עבלעוו ,ןירָאטײנ .עמערָא יד טגרָאז םייצ רעבלעזרעד ןיא .גידייל
 ַא קנַארֿפ א רַאֿפ גירנעטײברַא ןעבעל ןעצנַאג רהיא טגנײרברַאֿפ

 יז לעיֿפיװ ןעהענ ּוצ שעװ לעיֿפ יױװַא טינ טגעירק יז סָאװ ,גָאט
 טניֿפעג תוכאלמ עכלעזַא עלַא ןיא ,ןעצרּוק ןיא .טנעקעג טלָאװ
 ,ןעמײברַא ּוצ טיירג ןענייז סָאװ ,"רנעה, ,ןעשנעמ רדסכ ןעמ
 -ניא יד ןעטלַאה עכלעוו ,יר ןּוֿפ טרעטשעג רעבָא ןערעװ סָאװ
 ,רנעה ערעייז ןיא עירטסּור

 לַארעביאטעװ רהיא -- מֿפַאשלעועג עצנַאג יד ךרוד טקּוק
 ןערעירֿפוצ טינ עסינֿפרירעב עטסגימיונ יד  עבלעז סָאד ןעניֿפעג
 ןעױרֿפ ןוא רענעמ רעדנעזיוט ןוא רעדנעזיוט לַארעביא ; טלעטשעג
 רעטסניֿפ סָאר ויא סע יװ ןעמוקוצכרוד םוא ,ןעטײברַא וצ טיירג
 -לעורעד ןוֿפ ןעזיווענקירוצ ןערעװ עלַא יד ןוא ,ןעבעל לעקיטש
 -נעזיוט ,ייז ןעבעל ןוא ,עירטסודניא יד טציזעב סָאװ ,טכַאמ רעב
 ןעריצורָארּפ עכלעוו ,ןעשנעמ ערערנַא ןוֿפ רערנעזיוט ןוא רעד
 ןעמ סָאװ סָאד ;גיטיונ טינ ךילטנעגייא טָאה רענייק סָאװ ,םָאד
 --ןעֿפױק וצ ךייא טגניווצ ןעמ ,טנָאזעג רעסעב ,ןייא ךייא טרער
 רעד ךרוד ןירַא ךייא טפומש ןעמ סָאװ ןעכַאז עגיציננוא יד
 ,עמַאלקער

 צ 4 } 

 יד ,שַאמ-שימ רעבלעזרעד ,סָאַאכ רעבלעורעד לַארעביא
 ןוֿפ עבַאורוא יד רעבָא ,תוריהס עבלעז יד ,עכירפשיעריוו עבלעז



 ןיא טינ ,ןערנוטש-סטײברַא עגנַאל יד ןיא טינ טנעיל הרצ רעד
 ר ןוֿפ הקולח עכיילננוא יד ןיא םיִנ ,סעשורייו ערעגָאמ יד
 -לַא ןַא ןוֿפ ןע גלָא ֿפ רָאנ ןענייז םעלַא סָאר --- ,ןעטסנעידרעֿפ
 ,הבס ערעניימעג

 ַאַא ףױא טינ זיא ןָאיצקודָארּפ יד סָאװ ,זיא עכַאזרוא יד
 רער ןוֿפ עסינֿפרירעב יד ןעלעטש ןעדעירֿפוצ ןענעק לָאז יז ןפוא
 רָאנ ;ןעגעװ טיֿפָארפ ןוֿפ טכַאטעג רָאנ טרעװ יז ,טֿפַאשלעזעג

 לעסיבַא ןעסײרוצסױרַא םהיא ייב ןוא ןעביורעב וצ םענייא םוא
 טרהיֿפעג ןוא ןעמונרעטניא טעװ ןָאיצקודָארפ יד ןמז לכ ,רהעמ
 טמהענ רעכלעוו ,םואודיווירניא ןעמריגיליווירפ םעד ךרוד ןערעוו
 ןָאיצקודָארּפ יד ןמז לכ ; החרמ רכש עטריגיליווירפ א בָארַא ךיז
 -רעד :זיא יז סָאװ סָאד ןעביילב רעמיא יז טעװ ,ױזַא ןייז םעוו
 ,עטֿפערק עכילשנעמ ןוֿפ גנורנעװשרעֿפ עבלעזיד ,סָאַאכ רעבלעז

 ,ביור רענײמעגלַא רעבלעזרעד
 ןעמוק לָאז טלעװ עטריזיליוויצ יד זַא ,טייצ רַאֿפרעד זיא סע

 -נונהָאװ ,עזייּפש ןוֿפ ןָאיצקודָארּפ זַא ,ןעֿפײרגעב ןוא לכש םוצ
 -לעועג ַא ןיא ןעכַאו עטסגיטכיװ יד ןוֿפ ענייא זיא ,.וו.ז.א ןעג
 סנָאיצקורָארפ יד ,ררע יד :וצרעד טנעיד סָאװ סעלַא זַא ;טֿפַאש
 טייצ רעד רנערהעו ןעבעל םוצ ןעלטימ יד ןוא ןעטנעמורטסניא
 טינ ןוא טֿפַאשלעזעג רעד טרעהעג סעלַא סָאד ,ןָאיצקודָארּפ ןוֿפ
 -קורָארּפ ןייז לָאז טייברַא עבילשנעמ יד םוא ,םואוריווידניא םעד
 זומ ,ללכ ם'ןוֿפ דנעּה יר ןיא ןהענְרעבירַא רעהירֿפ יז זומ ,ווימ
 ןעריוילַאיצָאס וצ גונעג טינ רעבָא ויִא סע ,טריזילַאיצָאס ןערעוו
 -ילַאיצָאס ןייז וומ יז .רעדנוועב קירבַאֿפ רערעי ןיא טײברַא יד
 רעד ןוֿפ ןָאיצקודָארּפ רעד ןוֿפ ןעקעװצ ענײמעגלַא יד רַאֿפ טריז
 ןיֿב ןייז םינ שרערנַא ןעק סָאד ןוא ,ןעצנַאג ןיא טֿפַאשלעועג
 -יהטכייר עלַא קירוצ ןעמהענבא םינ טעוו טֿפַאשלעזעג יר ןענַאװ
 ,ףיונוצ םצעי ןעביילק ןעוריווידניא ענלעצנייא עבלעוו ,רעמ

 -סיוא רעייז ןוא רעמיהטכייר יד ןוֿפ ןָאיצַאירּפָארּפסקע יד
 -ָאװער יד זיא סָאד ,קעווצ ןעלַאיצָאס ןענײמעגלַא ןַא וצ ןעצינ
 .ןעכערבסיוא םייב טלַאה עכלעוו ,ןָאיצול

* 
* * 



 0 יי

 יז ,טקנוּפ סעד ןיא םיוא .ךיז ןעּכיילג ןעטסִילַאיצָאס עלַא
 -ר ַא ד ןעלטימ-סנָאיצקורָארּפ .יר זַא ,ןערנַאטשרעֿפנײא עלַא ןטנייז
 טינ ןּוא טֿפַאשלעועג רעצנַאג רעד ,ןעמעלַא ןערעהעג ןעֿפ
 -טיירב יד ןיא לעיֿפ ךיז- ןעריישרעמנוא ייז ,ןעודיווירניא עגיצנייא
 -לעװ .טימ .,טייקלענש יר ןיא .,ןָאיצַאירּֿפָארּפסקע רער-ןוֿפ טייק
 יד ןיא .םרערנָאזעב ןוא ןערעװ טיהיֿפעגסױא .ףֹרַאְּד .יז רעכ
 ןוֿפ עעריא יד רֶעבָא ןעמּוקּוצוצ רהיא ּוצ ױזַא יװ ,ןעלטימ
 רעצנַאג רעד ןיֿפ ,ללכ ם'ןוֿפ ןעטסנּוג ּוצ ןַאיצַאירּפָארּפכקע
 ,ענַײמעגרַא ןַא .זיא ןײלַא עעריא יד  ,טֿפַאשלעוע ג

 עטצעל יר רנערהעוו זַא ,ןעסִיװ וצ גימכיו ךיוא זיא םע
 עטירשטרָאֿפ עסיורג טכַאטעג עעריא ץעויר טָאה ,רהָאי גיצנַאװצ
 םּוצ ענימ יד} .ןעסַאמ-רעטַײברַא יד ןּוֿפ ןעטימ .ןעטכער ןיא
 ביוא ,טרעהעג עלַא טָאה רהיא סָאװ קּורדסיױא ןַא זיא "רעניימ
 יד ןיא ןעמײברַא סָאװ יד טימ טרערעג זיא םע ןעװ טָאה רחיא
 ךַאז עטנַאקעב  ַא זיא דרע רעד ןֿפ "ןָאיצַאזילַאנָאיצַאנ} ירד ,ןענימ

 -ַאוילַאפיצינומ) "םוהטנעגײא-סטֿפַאשניימעג} סָאד .דנַאלגנע ןיא
 -קילבּופ ,םרַאק-טירטס ;גנּוטכײלעב-זַאג ,םקָאר יר ןּוֿפ (ןָאיצ
 רהעֹז טרעװ רעֶּכלעװ ,שנואוו ַא זיא ,ןעגנּוניואו ןּוא ןערייבעג
 ,רעטַײברָא עשילגנֶע ןּוא עשיזױצנַארֿפ יד ןעשִיווצ טקיִרְדעגסיוא
 יא רעמיהטכייר עלַא ןּוֿפ עט תיבה לעב יד סלַא "ענּומָאק, יד
 ,ךײרקנַארֿפ ןיא עעדיא עטעטײרברעֿפ רהעז ַא

 .=עב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ךיז ןעלקיווטנע ןעלּוש ייווצ
 ,גנוגעוו

 ןעגיוא יד רַאֿפ טָאה עכלעו ,עלוש עשיטסיפקרַאמ יד ,ענייא
 רַאֿפ טָאה עכלעוו ,עשיטסיכרַאנַא יד ,ערעדנַא יד .טַאַאמש םעד
 ,גנוריפורג עײרֿפ ןייז ןוא םּואְידיווידניא םעד ןעגיוא יד

 ןעטײברַאּוצסױא ןעוועג גונעג טלָאװ טסיסקרַאמ םעד רַאֿפ
 סיוא טצעי ןיוש ךיז טײברַא סָאװ ,םָאד דלעֿפ .ןעטיירב .ַא ףױא
 םרערנָאזעב ,ןעטַאַאטש ענרערָאמ יד ןיא דלעֿפ ןעשביה ַא ףיוא
 ,דנַאלשטייד ןיא

 טצעי ןיוש ןענייז ןענימ ןּוא רערלעוו ,ןענהַאכנעזיא ךּפ ַא
 טינ ךיז ןעמ לָאז סָאװ רַאֿפ ,ּונ ,טַאַאמש ם'ּוֿפ םּוהטנעגייא סָאד



 -- שת ==

 עצנַאנ םַאד ןּוא רערלעװ עלַא ,ןענהַאבנעזייא עלַא זַא ,ןערַאטס
 ןעלָאז ןעקירכַאֿפ עלַא ןּוא ןענעימ עלַא  ,ןָאיצַאנ : רעד ןּוֿפ רנַאל
 ? טַאַאטש ם'ןוֿפ םּוהטנענייא סָאר ןערעוו

 טקעריד טלהָאצעג ןערעװ סָאװ עטמַאעב ָאר ןיוש ןענייז םע |
 רעד ףיוא ,עמרַאזַאק רעד ןיא ,עלּוש רעד ןיא :טַאַאטש ם'ןוֿפ
 ,רעטײברַא-רלַאװ ָאד ןיוש ןענייז סע ,ףַארגעלעט ן'ףיוא ,טסָאפ
 עלַא יר ןּוא ,סרעניימ ,ןענהַאבנעזיא יד ףיוא עטלעטשעגנָא
 ,םניולעב ןײלַא םהיא ןּוֿפ ןערעװ ןּוא טַאַאמש םעד ןענעיד

 ןהָאל -- עלַא ;עטלעטשעגנא ,עטמַאעב ןענייז עלַא ,ָאזלַא
 * ויא ננוניטֿפעשעב עדעי ,טײברַא עדעי .טַאַאטש םייב רעטײברַא

 ףָאטש ןוֿפ גנּוריצירכַאֿפ יר ,טסנעיד-סקלָאֿפ ַא ,ענײמעגלַא ןַא
 ףרַאד טײברַא עכילצינ ערעי .עלּוש ןיא טכיררעטנּוא רעד יװ ױזַא
 טניולעב ױזַא ףרַאד ןּוא טסנעיר-פקלָאֿפ םלַא ןערעוו טנעכעררעֿפ
 ,ןערעוו

 -יטַארקָאמעד ַא ?טַאַאטש םעד ןעריטנעזערפער טעװ רעו
 טימ ,סנָאישקעלע עניײמעגלַא ךרּור .טלהעוועג ,טנעמַאלרַאפ רעש
 טעוװ טנעמַאלרַאּפ םעד רעביא ,ןערָאטסינימ טָאטשנָא ןענַאיסימָאק
 יוװ ױזַא ,גנומיטשבָא-סקלָאֿפ עטקעריד ַא ,םּודנערעֿפער רעד ןייז
 ענייז ןעגײלרָאֿפ ףרַאד "זיוה, סָאר ןעכלעוו רַאֿפ ,ץייווש רעד ןיא
 : .ןעריטקיד םהיא ייז רעדָא עסילשעב

 -ָאמער-לַאיצָאס יד ןעכלעװ ףױא ,ףירגעב רעד זיא סָאד
 ,1848 ןּוֿפ השורי ַא ,טלעקיווטנע ךיז טָאה עיטַארק

* 
* * 

 ךיז טָאה ףירנעב רעד טָא וַא ,ןעגָאז ּוצ גירעביא זיא סע
 ,ןעדנַאטשטנע ויא רע יװ ױזַא ןייר ןעטלַאה טנעקעג טינ

 -רַאפ יד ,ןעגנּורעיגער יד ןעגעג ןעֿפּפמעק רעקלעֿפ עלַא
 ,ןעיירעלרּוב עשיטילָאּפ יד ,ןעטנעמַאל

 ,םיוא ךיז םײברַא גנּולקיװטנע עשיטילָאּפ רעייז טייוו יו ןּוא
 רהעמ ץלַא ןעטנעמַאלרַאפ יד ּוצ ּוצ ךיז טקּוק ןעמ רהעמ סאו
 זיא סע בוא ,ןעגערֿפ ּוצ ןָא ךיז טביוה ןעמ ,טסַאהעג ייז ןערעוו
 עיטנַארַאג יד ןעױרטרעֿפ ןעלעוו ּוצ ץיפָאטוא ץנ'עגושמ ַא םינ

 ,טנעמַאלרַאפ ַא ּוצ קלָאֿפ ןעצנַאג ַא ןיֿפ ןָאיצקּודָארּפ רעד ןוֿפ



 ןעטַארקָאמער-לַאיצָאס יד ןָא טצעי ןיוש ןעבױה רַאֿפרעד
 רַאֿפ קּורדסױא ןייק טנעכערעג טינ לָאמ ַא ןעבָאה עכלעוו ,ןײלַא
 יר ןעמַאררעֿפ ּוצ טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעװ ,קרַאטש ּוצ
 ןיוש ןעביוה ןײלַא יז וליפא ,ןענּומָאק יד ןּוֿפ טייקגיגניײהבַאנּוא
 עגינעי יר .טײקגיגנײהבַאנּוא עבלעויר טָא ןענעקרעּוצנַא ןָא ךיוא
 ,ןעקנַארעג ןּוֿפ טיײקגיגנײהכַאנּוא לעסיבַא ןעציזעב עכלעוו ,ייז ןוֿפ
 ױזַא ןייז מעוו טַאַאטש רעטריזילַארטנעצ רעד וַא ,ןעבעגּוצ ןעזּומ
 רעשיטסילַאטיּפַאק רעניטצעי רעד ןוֿפ רעגרע ךָאנ רערָא ,טכעלש
 רַאֿפ ןעכערפשוצסיוא ךיז ןעוועג ןעגנּואװצעג ןענייז יז .גנּורעיגער
 ןוֿפ ענלעצנייא םלַא ןענומָאק יד ןוֿפ ןָאיצַאפיצנַאמע טסבלעז רער

 ,ןָאיצַאינַאנרָא רעשימָאנָאקע ןַא
 ּוצ ןעגנּואװצעג ךיז ןעהעז ײז עכלעוו ,ןעטַאבער יר ןיא

 ןרעװ ,טַאַאמש ןעשיטסילאיצָאס ם'יֿפ רענגעג יד טימ ןערהיֿפ
 טסיינ ןעשיטסיכרַאנַא םעד ןעכענּוצכָאנ טרהיֿפעגֿפױרַא רדסכ יז
 -ער יר ךָאנ ייז ןעטלַאה פיצנירפ ןיא יקַאט תמא ,טייצ רעד ןּוֿפ
 ןעמ יװ רעבָא ,ןָאיצקּורָארּפ רעד ןיֿפ ןָאיצַאילַארטנעצ-סגנּורעיג
 רעשיטקַארּפ רעד ןּוֿפ ןעטקַאֿפ ןעגעוו ןעריטּוקסיד ןָא רָאנ טביױה
 עבלעוו ,ןעכַאז עלעיֿפ ּוצ ןעמיטשוצּוצ טגיינעג יז ןענייז ,גנּונררָא
 -רע עכילדנייֿפ-סטַאַאטש יר ךָאנ ,פיצנירפ רעייז ןעגעג ןענייז
 -רַאפ ןעשטייר ןיא טכַאמעג טָאה לע בע ב עכלעוו ,ןעגנּורהעלק
 רַאֿפ סָאװ זיב ,ןעגָאז ּוצ רעווש רהעז ןייז רימ סע טעװ ,טנעמַאל
 -ָאמַא ןייז יירמ ןעבילבעג יא טַארקָאמער לַאיצָאס רעד רַארג ַא
 רע סָאװ ןּוא סּומויניבָאקַאי ןעשימָאנָאקע ם'וֿפ לַאעריא ןעגיל
 ,טסייג-טייצ םּוצ טרעֿפּפָאעגֿפױא טָאה

 -נעמַאוּוצ ַא ןעװעג סע זיא קירּוצ רהָאי ןהעצ טימ טשרע
 ,עירָאעהט עגיצנייא ןייא ,עכיילג ַא טימ ייטרַאפ ענעסָאלשעג
 -נייר עשימַארקָאמער-לַאיצָאס ייווצ !עניֿפעג ןעד ןעמ ןעק טצעי
 ףיוא ןעדנַאטשרעֿפנײא ןייז ש יט ע רָאע הט ןעלָאז עכלעוו ,רעק
 ןָאיצַאזינַאגרָא יד ןעױרטרעֿפנָא טַאַאטש םער ןעק ןעמ םייװ יװ
 .ןָאיצקּורָארּפ רער ןּוֿפ גנּורהיֿפ יד ןּוא

 -עב ייטרַאפ עשיטַארקָאמער-לַאיצָאס יר זַא ,תמא ויא סע
 ןוֿפ גנומימשעב רעױנעג רעד טימ גינעװ רהעז ךיז טגימֿפעש



 = אפ --

 סנעטֿפַײמ- ךיז טיג יז .ןעננובערששעב ערהיא ןוֿפ ,עשניוו ערהיא
 יוװ ױזַא ןּוא ; םעשסיס-ןהָאל ןעגיטצעי ם'ןוֿפ- ןעמרָאֿפער טיִמ בָא
 ןיירַא רהעמ ץלַא .רעטייוו סָאװ ךיוא ןעהעג ןעמרָאֿפער עבלעז יד
 =רעטנָאק יר ןוֿפ וליֿפא ןּוא !עלַאקירַאר יד ןּוֿפ ןעמָארגָארּפ יד ןיִא
 =לַאיצָאס יד 'ֹזַא ךילריסַאנ ץנַאנ םע טנייש .,ןעיײטרַאפ :עוװטַאװ
 -העמ ץלַא רעטייוו סָאװ : ךיז טשימרעֿפ יטרַאפ עשיטַארּקָאמעֶר
 =ֿפיוא ןעּכוז עכלעו ,ןענָאיצַאינַאגרָא עשיטילָאפ עלַא יִר טימ
 ,םעטּסיס-ןהָאל סָאד ןּוא סּוהטנעגײא-טַאװירּפ סָאד ןעט לַאהּוצ

 =ייֿב-ַא יד ןּוֿפ ענַאל ּיר לעסיבַא ןרעסעברעֿפ ּוצ רָאנ גידנעּכוז
 א ,רעֶט

 ןיא נָאט'ּוצ נָאט ןוֿפ ָאלַא ךיז טלייהמּוצ ײטרַאּפ עזיד
 יד טיּמ ןעשימרעֿפ/ ןייא . ןיא ךיז טלַאה ענייא .ןעגנּולײהטבָא ייווצ
 -צעי סָאר ןער'מרָאֿפער ּוצ ןעכּוז עכלעוו ,ןעַײטרַאפ ענזַאישזרּוּב
 שיטסילַאיצַאס ןעבילבעג זיא עכלעװ ,ענייא ןּוא םעטסיפ עגיט
 ,עגירנעטשלָאֿפ 'ַא ןערהיֿפניײא - ליוו עכלעוו ןּוא טַאהטי רעד ןיא
 עסינטלעהועֿפ עשימָאנָאקע יד ןיא גנורעדנערעֿפ עלַאטנעמַאדנוֿפ

 -ָאקַאי ערהיא ןוֿפ זייויכעלסיב ךיז טײרֿפעב ,טֿפַאשלעזעג רעד ןּוֿפ
 .עלײהטרּוארָאֿפ עשיניכ

 } 5 א

 -ָאס יר ןעּכלעװ ןיא ,טקנופ ַא ָאר ןענעװטסעדנוֿפ זיא סע
 (ןעטסיװיטקעלָאק יר ,ךיז טהעטשרעֿפ סע) ןעטַארקָאמערדלַאיצ
 ןעכלעוו ,םעטסיפ-ןהָאל  סָאד זיא סָאר ,גימיטשנייא עלַא ןענייז
 טעװ טסנעיררעֿפ רעד ,ןהָאל רעד .ןעטלַאהּוצנָא ןענעכער יז
 -עג יד רעדָא ענּומָאק יר ,טַאַאטש ם'ּוֿפ) ןערעװ טמיטשעב

 רעד ךָאנ ,זייוולייט ,ןיא ןעדנּוטש-םטײברַא יד ךָאנ (ןעטֿפַאשקרעװ
 ןהָאל ןרעכעה ןעסיוועג ַא טימ ,ָאיצקּודָארּפ ןוֿפ טרַא ןּוא סָאמ

 רעייהעגנּוא יד .,ןעטסיוװיטקעלָאק עסיוועג ךָאנ ,גנּוהיצרע רַאֿפ
 ןּוא רעטסינימ ַא ןּוֿפ ןהָאל םעד ןעשיווצ ןעטייהכיילגנּוא עסיורג
 ןערניװשרעֿפ ןפוא ַאזַא ףיוא ןעלעװ ,רעטײברַא ןעטסָארפ ַא ןוֿפ
 רעד רעבָא ,ןעכייל:סיוא רעגינייוו רעדָא רהעמ ךיז ןעלעוו רעדָא
 טימ טלהָאצעג) ךָאנ ןעדנוטש-סטײנרַא יד ךָאנ ןײלַא "ןהָאל;
 ןעטּפױהעב ,סָאר .ןעביילב טעװ (רלעג טימ טינ בוא ,סקעשט
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 -עג?גירייל יר רַאֿפ ןענערָאװעב וצ ךיז ילעטימ ַא ןייז טעוװ ,יײז
 העד ןיא ךָאנ ךיז יז ןעטלַאה רַאֿפרעד ,רעצנעלױֿפ ןּוא רעה
 טײברַאעגסױא טָאה ןָאהְדּווּפ- סָאװ : ,סְומָאיַּפַמָאק ם'ןיא .,הּרשפ
 רהֶאי ןיא ןערהיֿפּוצסױא ןעבײהעגנָא רַאנָאז ןיוש סע טָאה ןּוָא
48,. : : 

 טכַאמעג (* לָאמניײא .ןיוש ויא םעטמיס םעד ףיוא קיטירק ַא
 -םיכרַאנַא ריִמ זַא ;ןעגָאז ּוצ ןייז גּונעג רָאנ טעװ ָאר .,ןערָאװעג
 -ַאנרָא ןעק טֿפַאשלעועג ַא ױזַא יו; ןַהעטשרעֿפ טִיִנ ןענעק ןעט
 ןעלַאטנעמַארנּוֿפ םעד ,רוסי םָעד --- ,ןָאיצקורָארּפ רהיא ןעריזינ
 ןענייז עבלעוו ,ןעמעטסיס ייווצ ףיוא --- ,ןעבעל רהיא ןּוֿפ לייהמ
 טניֿפעג ןעמ סָאװ סעלַא פָאד .ןרעדנַא ם'|וֿפ ךופיה רעד רענייא
 ןערעי ןעכז םינ טעװ ןעמ ;ןעליהט םינ ןעמ םעװ גיטרַאֿפ
 ןערעהעג טעװ ןעגעמרעֿפ עלַאיצָאס עצנַאג סָאד .קלח ס'םענייא
 ,םענייא ןערעי ֹוצ ןּוא ןעמעלַא ּוצ ,טֿפַאשלעועג רעצנַאג רעד ּוצ
 ףרַאד ןעמ סָאװ סָאד ,רעבָא ןָאיצקּורָארּפ עגירעטעפש יד ןיא
 ,טייצ יד ןעטסעמ גיטכיזרָאֿפ ןעמ טעו טרָאד ,ןעֿפַאשעב טשרע
 םעװ םטרָאר ;טײברַא ןעמ סָאװ ןעטּונימ יד רעדָא ןעדנּוטש יד
 ,טײביַא רערעי ּוצ קעװַא טיג ןעמ סָאװ טֿפַארק יד ןענעװ ןעמ

 -ידניא ןַא טימ ןענעגעוּוצבָא ןעצנַאג ןיא ךיז טייז ןייא ןוֿפ
 יא עכלעו ,טײהנעגנַאגרעֿפ עלעיצרעמָאק רעדָא עשיטסילַאּודיװ
 טייצ רענלעורער ןיא ןּיא ,םעטסיס ןהָאל ם'ןּוֿפ עגלָאֿפ יר ןיילַא
 ןעמלַאהעגּפױא טײהנעגנַאגרעֿפ ענעי טָאה סָאװ םָאד ןעזָאלרעּביא
 טעװ ןעפיצנירפ ייווצ עכלעזַא ףיױא .ם עט סימ-ן הַא ל סָאד --
 לייװ םושפ רָאנ ,ןעטלַאהֿפױא ןענעק טינ טֿפַאשלעזעג ןייק ךיז
 ןייק םּורַאד זיא םע ,ןרעדנַא םעד ןיֿפ גנּוגײנרעֿפ יר זיא רענייא
 ץלַא רעטייוו סָאװ ןעלעוו ןעטסיוויטקעלָאק יר זַא ,טינ לעֿפײװצ
 ןערעהענ ךילרנע ךיז ןוא ןעבעגּוצכָאנ ןעגנּואווצעג ןייז רהעמ
 -םיוא טינ ןעבָאה ייז יו םערכָאנ ,םּומוינּומָאק ןוֿפ פיצנירפ םעד
 ,ןעֿפּפמעקעב ּוצ םהיא םייהנעגעלעג ןייא טוָאלעג

 -ןהָאל ןעגעװ עעריא רעייז םימ ןָאהט ןעֿפרַאד ןעלעוו יז

 ,םעטסיס ןהָאל סָאד (5
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 עעריא רעייז טימ םצעי ןיש ןעּוהמ ייז סָאװ סָאד ,םעטסיס
 ,טעטירָאטױא ןעגעוו

 -ָאטױא לייוו ,ךַאֿפנײא ץנַאנ ןָאהט ןעֿפרַאר סע ןעלעװ ײז
 ןעבלעז םער ןּוא ןייא ערייב ןעבָאה םעטסיפ-ןהָאל ןּוא טעטיר
 ארומ רעד ןיא ,ןעבױלגנּוא םעד ןיא טהעטשעב רעכלעוו ,רוסי
 עכלעװ ,ארומ עבלעויד ; ןעסַאמ יד ןּוֿפ ןעליוו ןעטוג םעד רַאֿפ
 -עז יז בױא .ע כ ריק יד ןיא ט ַא ַא ט ש םעד ןעֿפַאשעב טָאה
 יז ןעלעוו ,טעטירָאמױא ןעגעװ ףירגעב ןעזיד טימ בָא ךיז ןענעג
 ןעגעוו ףירנעב ןעבלעז םעד ןוֿפ ןעגָאזנָא ןעוומ ךיוא ךילדנע ךיז
 ',םעטסיס-ןהָאל
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 .עבאגפיוא ןייז ןּוא סומזינּומאק רעיירפ רעד

 ,םעטסיס -ןהָאל ַא ןּוֿפ עעדיא יד ןהעטשרעֿפ ּוצ רעסעב םּו
 -רַא טימ ןרעװ טלהָאצעב לָאז טײברַא יד ןעכלעוו ךָאנ
 -עווק רהיא ּוצ ןעמּוקקירּוצ רימ ןעזּומ ,סקעשט סטייב

 טָאה ןעמ סָאװ ,עגַאלרערינ רעד ךָאנ ,1848 רהָאי םּוצ ,על
 ןּוא ןערעלק ּוצ ןעבױהעגנָא ןעמ טָאה ,1848 יַאמ ןיא ןעמילעג
 -ַאק סָאר ןעריזילַארַאפ ןענעק לָאז ןעמ ױזַא יװ ,ןעטכַארט ּוצ
 לָאו ןעמ יװ ,טסייה סָאד ןןָאיצַאירּפָארֿפסקע ןַא ןהֶא לַאטיּכ
 ,םּולֿפנײא ןעכילקערש ןייז ןעטכינרעֿפ ,לַאטיּפַאק םעד ןעכַאװשבָא
 ,ןעֿפַאשּוצבָא םהיא ןהָא

 טלַאװעג ערעי רַאֿפ טרעטיצעג טָאה רעכלעװ ,ןָאהדּורּפ
 יד ןעברַאֿפ עצרַאװש טימ ןהעזעג טָאה רעכלעוו ןּוא לעגערסַאמ
 טַאװירפ ןעֿפַאשּוצבָא לעטימ ןעשיניבָאקַאי ןעדעי ןוֿפ ןעגלָאֿפ
 סיֿפ טימ ןּוא רנעה טימ ןעּפַאכנָא ךיז טזּומעג טָאה ,םּוהמנעגייא
 -סטײברַא םימ טײברַא עדעי רַאֿפ ןעלהָאצ ןּוֿפ עעריא רעד ןָא
 סָאר ןענּוֿפעג ןָאהרּורּפ טָאה םעטסיס-ןהָאל ןעזיד ןיא ,סקעשט
 -וצבֶא ןהָא ,לאטיפַאק ןוֿפ ןָאיצקּורָארּפ יד ןעֿפַאשּוצבָא לעטימ
 גנוניימ ןייז ךָאנ זיא םעכלעוו ,םּוהטנעגייא טַאװירּפ סָאד ןעֿפַאש
 ,טַאַאמש ם'ןוֿפ טכַאמלַא יר ןעגעג ץּוש רעגיצנייא רעד

 לַאטיּפַאק ןוֿפ טכַאמ עצנַאג יד זַא ,ןענַאטשרעֿפ טָאה רע
 עבלעוו ,ןעשנעמ ערנעלע ןּוא עגירעגנוה עסַאמ רעד ןיא טגעיל
 טֿפַארק רעייז ןּוא ךרַאמ רעייז ןעֿפױקרעֿפ ּוצ ןעגנואווצעג ןענייז



 ןעריוילַארַאפ ּוצ םּוא ָאולַא ,רעגנּוה ןוֿפ ןעברַאטש ּוצ טינ םּוא
 -לעוו ןיא ,ןָאיצַאזינַאנרָא ןַא ןּוֿפ םמיורטעג רע טָאה טכַאמ עזיד
 ןיז רַאֿפ ןהָאל ןעצנַאג םער ןעמּוקעב לָאז רעדעי רעכ
 סערפ רענרעזייא רעד ןוֿפ ןערעװ ּוצ טסערפענסיוא ענהֶא ,טײברַא
 -לַא םער טײהײירֿפ ןייז ןעֿפױקרעֿפ ּוצ ענהָא ןּוא לַאטיּפַאק ם'ןיֿפ

 יר ןעצונוצסױא טכוװעג ךילדנע טָאה רע .טַאַאטש ןעגיטכעמ
 .ןערױלרעֿפ ןעוועג ןיוש זיא עכלעו ,ןָאיצולָאװער ַא ןוֿפ טֿפַארק
 ,קנַאב-סקלָאֿפ ַא ןוֿפ עעריא ןייז ןעמּונעג ךיז טָאה ןוֿפרעד

; * 

 -רע ןעלעװ ןעשנעמ :דנעזיוט .טרעדנוה רָאֿפ ךייא טלעטש
 -רעֿפ ּוצ ךיז םּוא ,עהײלנַא ןַא קנאב -סקלָאֿפ רעזיד ןּוֿפ !עטלַאה
 ץַאלּפ .ןּוא ןעֶרייבעג ,ןעטנעמּורטסניא-סטיברַא ,ןענישַאמ ןעֿפַאש
 =קּוהָארפ .יד ןרעֿפילבָא ןֶעלעװ יז .ןּוא  ,ןעקירבַאֿפ ןעיוב ּוצ ּואוװ

 -טימ םערעי ,ןעגיזַאגַאמ-סקלָאֿפ יר .ןיא טייברַא .רעייז ןּוֿפ .ןעט
 ןעמּוקעב טעװ ,טײברַא קימש ַא ןעבעגבָא טעװ סעכלעוו ,רעילג
 יר ןעלעטשרָאֿפ טעװ קעשט רעויד ,טײברַא ןייז רַאֿפ קעשט ַא

 ּוצ קירבַאֿפ רעד ןיא טכַארברעֿפ טָאה רע עכלעװ ,ןערנומש
 ןעניזַאנַאמ-םקלָאֿפ יד ןיא לעקיטרַא רערעי .טײברַא עזיר ןעכַאמ
 ןייז טעו סע ןעכלעוו .ףיוא ,עלעטעצ א ךיז ףיוא ןעגָארט םעוו
 ןעּבָאֵה ףרַאָּה ןעמ ןערנּוטשיסטײברַא לעיֿפװ ,םנעכיײצעגֿפױא
 לעיֿפ יװַא ןעֿפױק ןעמ טעװ קעשט 'רַאֿפ ,ןעבַאמ .ּוצ םהיא םּוא
 ןעֿפױק סעלַא טעװ ןעמ- ,הטרעוו זיא קעשט רער לעיֿפיװ ,ערַאַאװ
 ןּוא רעלקעט ןייק ,רעלטימרעֿפ ןייק ,רנַאה רעטשרע רעד ןֿפ
 רּונטעװ ןעמ .ןיילק רהעו ןייז ןעלעוו תואצוה יד ,ןַאטֿפױק ןייק
 ןיא ןעטייברַא עכלעוו .,ןעשנעמ יר ןּוֿפ טלַאהעג םער ןענעכערעב
 ,ןעטסָאק ןעֿפרַאר ןענױַאגַאמ יר סָאװ ןּוא ןעניזַאגַאמ-סקלָאֿפ יר
 רע :טסילַאטיפַאק ןוֿפ טביורעב טינ ָאזלַא טרעוו רעטײברַא רעד
 ןעק טרַא ַאוַא ףיוא ,םײברַא ןייז ןּוֿפ הטרעוו ןעלוֿפ םעד טמּוקעב
 ,ןעלמַאזנָא טינ ,ןעֿפױהנָא טינ לַאטיּפַאק ןייק ךיז

 ַאַא טערליבעג ךיז טָאה סע זַא ,ןעלעטשרָאֿפ ךיז רימָאל
 רעװ טעוו סָאװ ,ןעשנעמ רנעוױט טרערנּוה ןּוֿפ ןָאיצַאזינַאגרָא
 ? ןּוֿפרעד
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 רַאֿפ רעמײברַא ןַא טנעידרעֿפ םעטסיס-ןהָאל ןעגיטנ יה ייב
 הרוחט ןעֿפױק טהעג רע ןעוו ,קנַארֿפ 9 טײביא ןעדנּוטש ןהעצ
 רעד רַאֿפ םנעטשרע ןעלהָאצעב רע וומ ,קנַארֿפ 2 ץויר רַאֿפ
 --,טבער ץנַאג ויא םָאד ,ןּונ--,רעטײביַא ערערנַא ןּוֿפ טײברַא
 טנער ןיזַאגַאמ ןּוֿפ רעמיהטנענייא םעד ןעלהָאצעב רע זּומ ןַאד
 טלַאה רעכלעװ ;מסילַאטיּפַאק ץ'רַאֿפ טנעצָארּפ ,ןיזַאנַאמ ן'רַאֿפ
 -רעֿפ ןּוא רעלקעמ יד רַאֿפ ןעטנעצָארֿפ ךילדנע ןּוא ,קירבַאֿפ יר
 טמּוק יז זיב ,ךרֹוד שהעג הרוחס יד דנעה סעמעוו ךרּוד ,רעלטימ
 ײָאָאק ַא ןיִא רַאנָאז ,טֿפױקרעֿפ טרעוו יז 'ּואוו ,ןיזַאנַאמ/ ןיא ןָא
 םעד ,רעטײברַא םער ןעלהָאצעב ןעמ זּומ ןיזַאנַאמ ןעוויטַארעּפ
 | ;ןיזַאנַאמ ן'רַאֿפ טנער ןֹוא טסילַאטיּפַאק

 ןיזַאנַאמ ןיא טהעג רעטייברא רעד ןעװ זַא ,סױא טמּוק סע
 8 רַאֿפ רֹונ ערַאַאװ רע טמוקעב ,קנַארֿפ 9 רַאֿפ ערַאַאװ ןעֿפױק
 ,קעֹװַא םהיא יב ןעמ טבױר קנַארֿפ 2 עגירעביא יד ,קנַארֿפ
 ,נָאמ .םמיברַא ןייז ןּוֿפ לעטֿפניֿפ ייווצ טרילרעֿפ רע רערָא

 -נַא ץנַאג סע ויא רעבָא ןָאיצַאזינַאגרָא ס'ן ָא ה דּו רפ ןיא
 טערנירגעג ןעבָאה עֿבלעוו ,ןעשנעמ רנעזייט טרעדנוה יד .שרעּד
 -רַא רעייז ןּוֿפ הטרעוו ןעצנַאג םעד ןעמוקעב ;קנַאֿב-סקלָאֿפ יד
 טײברַא ןעדנוטש 10 ערעייז רַאֿפ ןעמּוקעב ייז ,גָאט םטייב

 רערנַאנַא ןּוֿפ טײברַא ןעדנּוטש 10 טסָאקעג טָאה עכלעוו ,הרוחס
 דָאֿפ ןױַאנַאמ רעד סָאװ ,תואצוה עניילק יר רעסיוא ,רעטײברַא
 ,טייקניניילק ַא רָאג רעבָא זיא סָאד ;טרעד

 ,ןַאלּפ ס';ָאהרּורפ ןעועוועג זיא סאד

 טָאה שנעמ רעטֿפַאהנרעױב רַאנָאז ןּוא רעכַאֿפנײא םלַא
 םעד טּפַאכעג רע טָאה ןאלּפ ןעזיד טימ זַא ,טנעכערעג ןָאהדורּפ
 ןעוו ,לעגיימש ַא ןיא זױמ ַא ןירַא טפַאכ ןעמ יװ ,טסילַאטיֿפַאק
 רערעי זַא ,ןענררָאניא ױזַא ךיז ןעלעוו ןעשנעמ טנעזיוט טרעדנּוה
 ןייז ןוֿפ הטרעו ןעלוֿפ ןּוא ןעצנַאג םעד ןעמוקעב טעװ יז ןּוֿפ
 ַא ןּוֿפ ןעטייבסיוא ןעזָאל ךיז רעניא ךָאנ ןעד טעװ ,םײברַא
 -רעֿפ ךיז ןעֿפױל רעטײברַא רערעי טינ ןעד טעוו } טסילַאטיפַאק
 -רעפ ךיז ןּוא קנַאב-סקלָאֿפ רער ןּוֿפ עטסיל רער ןיא ןעביירש
 סָאװ ,סעלַא ןעמּוקעב עכלעוו ,ןערַארעמַאק ענייז טימ ןעגינייא



 זייווכעלסיּב ּוצ ךיז טעװ ןעמ --- ?יירפ-טסָאק ּוצ ןעֿפרַאר יז
 -ַאנַאמ-סקלָאֿפ יר ןיא ןעמוקעב טעװ ןעמ זוַא ,ןעטכירנייא ױזַא
 ןּוא ןעננונהָאװ ,זייפש ,רעריילק :ףרַאד ןעמ סָאװ ,סעלַא ןעניז
 ,לעקיטרַא םּוסקּול רַאגָאז

 ,גירייל ןעביילב ןעלעו ןעטסילַאטיּפַאק יר ןּוֿפ ןעקירבַאֿפ יד
 טינ טעװ רענייק ,יײז ןיא ןעמײברַא ןעלעװ טינ טעװ רענייק
 -ַאטיּפַאק ַא ּוצ טרעהעג סעכלעוו ,זױה ַא ןיא ןעניואוו ןעלעוו
 ,טנעצָארּפ ןענָארטוצניײא ןרעהֿפױא טעװ לַאטיּפַאק סָאד ,טסיל
 -ַאמ ּוצ טימרער םּוא רלעג ןייק ןעהייל טינ ףרַאד רענייק לייוװ
 ,הטרעוו ןייז ןערעילרעֿפ ָאולַא טעװ לַאטיּפַאק סָאד ,ןעטֿפעשעג ןעכ
 ךיז ןּוֿפ ץנַאג טכַאמעג ךיז טָאה ןָאיצּולָאװער עלַאיצָאס יד ...ןּוא
 -עג ןעבָאה עכלעװ ,ןעשנעמ רנעזיוט טרערנוה יד ןּוֿפ ,ןײלַא
 ,ןָאילימ ַא ןרעװ רלאב טעװ ,ןָאיצאזינַאגרָא עמשרע יד טעדנירג
 -רָא ױזַא ךיז טעװ דנַאל עצנַאג סָאד --- ,ןָאילימ 10 ,ןָאילימ 2
 ---ןעריזינַאג

 ַא טכַאמעג טָאה ןעמ ,1848 ןיא טמיורטעג ןעמ טָאה יױװַא
 טרערנעעגמּוא טָאה ןעמ ,קיטעמהטירַא יד ךרּוד ןָאיצּילָאװער
 ןָאהדּורּפ ,ןרעֿפיצ ךרּוד םעטסיס עכילטֿפַאשלעזעג עגיטציא סָאד
 רעכלעוו ,ןַאלּפ ןעטסגילק םעד טכַארטעגסיוא סנעטסגינייוו טָאה
 ,םיורט ַא רּונ ךָאד רענָא זיא

 ,ןעטײקשירַאנ ןיא ן'ןָאהדורּפ ןעגירלּושעב טינ רימָאל רעבָא
 טכַארטעב טינ טָאה רע ,טגָאזעג טינ לָאמנײק טָאה רע עכלעוו
 רַאֿפ םעטסיס סעכילטֿפַאשלעועג ַא סֹלַא ןַאלפ ןייז
 לעטימ סלַא טכַאיטעב רָאנ םהיֵא טָאה רע ;טֿפנּוקּוצ יד
 זיא ןַאלּפ ןייז .סּומוילַאטיּפַאק ןּוֿפ גנוטסעֿפ יד ןעכערבּוצכרּוד
 -רַא ןּוֿפ טֿפַאשלעועג ַא וַא ,ןעוייוו ּוצ לעיפשייב ַא ןעוועג רּונ
 ,ךימ טעב ןעמ, .ןעטסילַאטיּפַאק ןהָא ןערימסיזקע ןעק רעטייב
 -ַארַאפ ךָאנ ףַארגַארַאפ ,עצעועז עיונעג ןעטײברַאסױא לָאז ךיא
 ,טקעיָארּפ ַא טכַאמעג רע טָאה טא ןּוא ,"ףַארג

 ןיא טעטיײרברעֿפ קרַאטש ןעװעג זיא עכלעוו ,עעריא עויר
 ,טקעיָארּפ ַא ןיִא טקיררעגסױא טָאה ןָאהרּורפ עכלעו ןיא 8



 -רַאֿפ עשיטסילַאיצָאס ענעדעישרעֿפ יב טצעי ךָאנ ךיז טלַאה
 םּוא לעטימ םלַא טכַארטעב טָאה ןָאהרורּפ סָאװ ,סָאר ,ןעייט
 ,ןָאיצולָאװער עלַאיצָאס יד רַאֿפ ןָאהט ּוצ םעפע סנעטסגינעוו
 טָאה ןַאל ב יאול ןיֿפ םּומוילַאיצָאס סטַאַאטש רעד יװ םעדכָאנ
 לַאעריא רעייז רַאֿפ טכַאמעג ייז ןעֿבָאה -- ,טצַאלּפעג םואימ ױזַא
 טשימענּוצ ךָאנ ןעבָאה ייז ,טֿפַאשלעועג רעגיטֿפניקּוצ רעד ןּוֿפ
 ןעבָאה ןּוא ןעעריא ענערעישרעֿפ ס'ַאלב יאּול עעדיא רעזיד וצ
 ,טייקכילגעמנּוא ןַא ויא סע יװ ,ןעהעז טלָאװעג טינ רָאג

 ס'ןָאהרּורּפ ןעסעגרעֿפ טייצ רעד טימ ןעכָאה יז ,רהעמ ךאנ
 טימ טֿפפמעקעג טָאה סקרַאמ רעכלעו ןעגעג ,עעריא טפיוה
 רעשירַארעטיל רעטנַאקעב ןייז טימ רַאגָאז ,לעטימ עכילגעמ עלַא
 עעריא יד ןעמּונעגֿפױא ןילַא טָאה רע להָאװכָא ,םייקכילרהענוא
 יר ןָאהרּורּפ ךָאנ טלָאהרעדיװ טָאה ןּוא סקעשט-סטײברַא ןוֿפ
 םעד רעביא טכַאמעג טָאה ָאדרַאקיר עכלעוו ,רעלהעֿפ עבלעז
 ,טײברַא רעד ןּוֿפ הטרעוו-רהעמ

 טפיױה םעד ןעקרעמעב טלָאװעג םינ רַאגָאז ןעכָאה ייז
 ןיא עטסגיטכיר ןּוא עטסעב סָאד ,עעריא ם'ןָאהרּורפ ןיא טקנּופ
 -ענ ויא ןַאלּפ רעצנַאג ס'ןָאהדורפ רעכלעוו ףיוא ,עעדיא רעזיד
 ץ'ךרּוד רעטײברַא יד ןּוֿפ גנּוטיײבסיוא יד זַא ,זיא סָאד ןּוא ,טעדנירג
 ןעלעוו רעטױײברַא יד זיב ,גנַאל יװַא ןרעוד טעװ טסילַאטיּפַאק
 -ָאוער יד זַא ; ןעטייבסיוא ןעוָאל ּוצ טינ ךיז לעטימ ַא ןעניֿפעג
 ַא ןעכַאמ ּוצ יװַא יװ ,געוו ַא יז רַאֿפ ןעניֿפעג ףרַאד ןָאיצּול
 -יפַאק םּוצ ןעֿפױקרעֿפ ּוצ ךיז ןעגנּואוװצענ ןייז טינ ןּוא ןעבעל
 ,טסילַאט

 ,סומוינּומָאק רעד רָאֿפ ךָאד טנָאלש םעטסיס סעזיד רעבָא
 =עװ עמּורק ףיוא ענַאל רעויד ּוצ ןעמוק ּוצ טינ רעבָא טכּוז רע
 טָאה ןָאהרורפ עכלעװ ,לעטימ-סגנּוהיצרע עטנַאנעגָאז ךרּוד ,ןעג
 ךרּוד עגַאל עזיד ןעֿפַאשעב ליװ םֹומוינּומָאק רעד .טנעלעגרָאֿפ
 עבלעז סָאד טָאה טֿפַאשלעזעג עצנַאג יד זַא ,גנורהעלקרע יד
 -ַאר רּונ םינ ,טציזעב יז עכלעוו ,רעמיהטכייר עלַא ףיוא טכער
 -ויימ ַא ןיא ןעטסילַאטיּפַאק יד ןערַאנרעֿפ טעװ ןעמ סָאװ ךרּוד
 ,טבַאמ יד ןענעג טכַאמ ַא ןעלעטשֿפױא ךרּוד ןרעדנָאז ,לעגייטש
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 זיא םעכלעװ ,םעטסיס עניטצעי סָאד ףיױא טצעי טלַאה עכלעוו
 -וינומָאק רער .םּוהטנעגייא טַאוװירפ ףיוא רּונ טעדנירגעג
 -סינּוטַאק ַא ךרּוד לעיצ ןייז ּוצ ןעמּוק ליוו סומ
 ןָאיצּולָאווער עשיט

* * 
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 -נײהבַאנּוא ַאֹזַא יװַא יװ ,ןעלעטשרָאֿפ טבייל ךיז ןעק ןעמ
 םעד טסַאהעג ךילקערש יֹזַא טַאה ןָאהרוופ יװ טסייג רעניג
 -ענרָאֿפ ךיז ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא ,1848 ןיא םּומזינּומָאק
 ןוֿפ גנונײנרעֿפ ַא ,ןָאיצַאנענ ַא סלַא םּומינּומָאק םעד טלעטש
 ןּוא ןעלּוש ענעדעישרעֿפ ןוֿפ רעטערטרעֿפ יד ,טײהײרֿפ ערעי
 ןערנעוו ּוצ ךיז טיירעב ןעוועג סלָאמַאר ןענייז רעגנייהנָא ערעייז
 יז ןּוא רנַאלסּור ןוֿפ רעזייק םּוצ רעדָא םיור ןיא טסכַאפ םּוצ
 .הענעלפ ערעייז ןערהיֿפסיוא ןעֿפלעה ייז ןעלָאז יז זַא ,ןעטעב
 טָאפסעד ןעטסערג ן'רַאֿפ ןעגיוב ּוצ ךיז טיירעב ןעװעג ןענייז יז
 םּוא ,סּומזיטָאפּסער ןעטסכילקערש םעד ,ןעֿפרַאװרעטנּוא ךיז ןּוא
 ,טֿפַאשלעזעג רעשיטסינומָאק ַא טימ עבָארפ ַא ןעכַאמ ּוצ רּונ
 רערעי ןּוֿפ גנונקיילבָא ןַא ןטװעג רענעלפ ערעייז עלַא טינ ןענייז
 ןהכ םעד ןעגלָאֿפ וּומ ןעמ זַא ,ןעירשעג ןעבָאה ייז ? טײהײרֿפ
 -נעמ .עלַא ןוא ליסנָאק--סיורג םעד ,רעטסיימ-סיורג םעד ,לורג
 רעד טניישעגכרּוד טָאה ןעיּפָאטּוא ערעייז עלַא ןּוֿפ ,עסיורג עכיל
 ןּוֿפ עטסנעטירשעגטרָאֿפ יד טינ ןעכָאה ,ריטסַאנָאמ ַא ןּוֿפ לַאעריא
 ןעגניווצ ? םּומויניבָאקַאי ןעטעשּויוצ ,וערליוו ַא ןּוֿפ טמיורטעג יז
 זיא ,ןעגנילעג לָאז סּוטזינּומָאק רעד םּוא רּוטַאנ עכילשנעמ יד
 סָאד טרערָאֿפעג טָאה רעכלעוו ,עי ר ר ּוֿפ ,ָאטָאמ רעייז ןעוועג

 ,עיררּוֿפ ;ןעשנעמ עלַא רַאֿפ טֿפּול יד ןּוא ןנוז יד ןעסינעג ּוצ טכער
 ,סױרַא טמּוק ַאקיאַאזָאמ עטסנהעש ירד זַא ,טגָאזעג טָאה רעכלעוו
 -רַאֿפ ענעדעישרעֿפ ןּוֿפ ךעלדנייטש ןעֿפױה ַא טמהענ ןעמ ןעוו
 סע ּואװ ,ןעלַאֿפ לָאז רערעי זַא ,ױזַא יז טֿפרַאװ ןעמ ןּוא ןעב
 ןעכַאמ ןּוא ןעגעלּוצסױא ןָא יז טבייה ןעמ ןעװ ; םהיא טלעֿפעג
 ןעמּוקסיוא םינ לָאמניײק יז םעװ ַאקיאַאזָאמ עבילטסניק ַא ייז ןוֿפ
 ,עיררּוֿפ ;ךיז טכַאמ םע ּואװ ןעלַאֿפ יז ןעװ יװ ,ןהעש  יױװַא
 --.,סּומיכרַאנַא ןּוֿפ רעגָאזנָא םעד םלַא ןעטכַארטעב רימ ןעכלעוו
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 רַאֿפ טכַאמ ַא ןּוא טכַאמ ַא טרערָאֿפעג טָאה עירוּוֿפ רעבלעזרעד
 ,טֿפַאשלעזעג רעשיטסינּומָאק ןייז

 רעכלעוו ,שנעמ ַא סָאװ ,רעדנּואו ןייק רָאג ָאזלַא זיא סע
 -עג זיא ןּוא עלײהטרּוארָאֿפ עזעיגילער עלַא ןוֿפ ײרֿפ ןעוװעג זיא
 םער טַאהעג טנײֿפ טָאה ,טײהײרֿפ רעד ןיא טבעיליעֿפ ןעוו
 -נּואװ ןייק ָאזלַא זיא סע ,ןיּפש ַא יװ ,סּומוינּומָאק ןעגילָאמַאר
 ךיז ןָאהרּורּפ טָאה 1848 ןּוֿפ ןעשינעהעשעג יר ךָאנ סָאװ ,רעד
 טהעטש סּומזיכרַאנַא רעד זַא ,ןענוֿפעג טָאה ןּוא טגיילרעביא
 -רעה) "ןעיטַארק; עלַא ןוֿפ ןּוא "ןעסימזיא; עלַא ןוֿפ רעכעה

 -ּומָאק ןּוא ןעקילבּופער ,עגינעק ,עבילטסייג יר ןיֿפ ,(ןעטֿפַאש
 -ענ ַא ןעבָאה שנײֿפ טוּומעג טָאה רע ,ןעטֿפַאשלעועג עשיטסינ
 ר עשרעה ַא טיט ןּוא טכַאמ ַא טימ םּומוינּומָאק םענעגנואווצ
 ,ךיז רעביא

 יימרַאפ ערעי ,טרעדנעעג סעלַא ךיז טָאה 1848 טייז רעכָא
 ערעטירָאטױא יד .געװ ןעכילריטַאנ ַא ףיוא טלעקיווטנע ךיז טָאה
 -ילבעג ןענייז ,םלעגנע ןּוא םקרַאמ יװ ,םלָאמַאר ןּוֿפ ןעטסינומָאק
 -םיוא ךיז ןעבָאה ןוא פיצנירפ סמֿפַאשרעה רעייז ּוצ .יירטעג ןעב
 טָאה ןַאלב יאּול יװ ,םּומזיניבָאקַאי ןעזַאושזרּוב ַא ןיא םעדליבעג
 טַאַאטש עוַאושורּוב רעד ,פנעמַאלרַאֿפ ןיא טײברַאעגסױא םהיא
 טַאַאטש רער ,ןענָאיצַאוינַאנרָא-רעטײברַא יד ןעציטשרעטנוא לָאז
 רעד ןוא ןענעימ יר ןּוא ןענהַאבנעזייא יד ןעמהענרעביא לָאז
 -עֿפנּוא םײברַא רּוצ ןּוא עטלַא יד ןעטלַאהרעטנּוא לָאז טַאַאטש
 ,רעטײברַא עגיה

 יר טלעקיוװטנע ךיז ןעבָאה רעכָא ןעטסינּומָאק עײרֿפ יד ןוֿפ
 ןעבָאה עכלעװ ,עכלעזַא ןיא ןעטסינּוטָאק-ןעטסיכרַאנַא עגיטצעי
 עכילטײהײרֿפ ךיז ןעֿפּור ןּוא ןעטסיכרַאנַא טרָאװ ן'רַאֿפ ארומ
 -עב ןוא טוט זיא םּומוינּומָאק רערעטירָאטױא רעד .ןעטסינּומַאק
 ןוא ןעבעילבעג זיא םומזינּומָאק רעשיטסיכרַאנַא רעד ,ןעבָארג
 ,ךיז טלעקיווטנע
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 ,1848 םייז טגיטסעֿפעב ָאולַא ךיז ןעכָאה ןעעריא ייווצ
 -סיוקע רונ ןעק םומזינומָאק רעד זַא ,זיא עעריא עטשרע יד

 ,סומוינימָאק רעזעיגילער ,םומזינומָאק רעשיטסיכרַאנַא םלַא ןעריט



 -ָאקַאי ,סומזינומָאק רעשירַאטנעמַאלרַאפ ,סומזינומָאק-סגנוריגער
 ליװ רעװ ?ןעסיוו טנייה יז ןּוֿפ ליוו רעוו---סּומזינומָאק רעשיניב
 ?םומזינומָאק ַאזַא ןיֿפ ןרעה סע

 =טיונ ַא זיא םֹומזינומַאק רעד זַא ,זיא עעריא עטייווצ יד
 לָאו רעדעי ּזַא ,טייקכילנעמ יד טיג רע רֹונ לײװ ,טייקגידנעוו
 ,םימוינומָאק רעד ,רע רונ ,םײברַא ןייז ןוֿפ טכורֿפ יד .ןעסינעג
 ןעריטסיזקע לָאז םײקמירָא זַא ,ןעזָאלרער וצ טינ דנַאטשמיא זיא
 -רעד וצ טינ'דנַאטשמיא זיא רע רונ ; טייקכייר טימ ןעמַאוצ
 ךווד ןעהילב ּוצ ןוא ןעסקַאװ וצ סוָמילֲאטיּפַאק םעד ןעזָאל
 -רעֿפ וצ ןעגנואווצעג זיא רעכלעוו ,רעטײברַא ם'ןוֿפ גנוטייבסיוא

 ,רעגניה ןוֿפ ןעברַאטש וצ טינ םוא ,טֿפַארק ןייז ןעֿפױק
 זיא םומוינומָאק רעד רֹונ סָאװ ,זיא רעכָא עטסגיטכיוו סָאד

 ןוֿפ ןעגנורערָאֿפ עלַא ןעכערפשטנע וצ דנַאטשמיא
 -נוא זיא סע יאװ ,עירטסודניא רענרעדָאמ רעד
 טײברַא רעד ןּוֿפ לייהֵט רעכלעװ ןעמיטשע ב וצ ךילנעמ
 ןעמ ןעװ לָאמ ַא .טכַאמעג רעטײברַא רענעי רעדָא רעד טָאה
 ּוצ ןעװעג טכיײל ךָאנ סע זיא ,רנעה יר טימ טײברַאעג טָאה
 טנייה ךָאנ סע ןעק ןעמ .טכַאמעג טָאה רעדעי סָאװ ,ןעמיטשעב
 עניילק ץנַאג ןיא רערָא ןעטײברַא-רלעֿפ עגינייא ןיא ןעמיטשעב
 הטרעוו םעד ןעמיטשעב ּוצ ךילגעמנוא רעֿבָא זיא סע .ןעקירֿבַאֿפ
 -ריוו ןענישַאמ יר ּואוו ,קירכַאֿפ רעסיורג ַא ןיא טײברַא יא ןוֿפ
 -ַאמ עיור יד ןּוֿפ ךַאז ַא ןעכַאמ ּוצ שנעמ רעד םלַא רהְעמ ןעק
 ,ןעלַאירעט

 לָאמ ַא יא עכלעװ ,ײטרַאּפ ענעי ןָאהטעג טינ טָאה סָאװ
 ןּוֿפ עעריא יר ןרעדניה ּוצ םּוא ,עשיטסינּומַאק ַא ןעװעג ןײלַא
 {רעטײברַא יד ןּוֿפ פעק יר ּוצ ןעוָאלּוצ םינ יז ןּוא סּומזינּומָאק
 -עגנָא טינ ןעמ טָאה טֿפַאשנעסיװ עשלַאֿפ ןעֿפױה ַא רַאֿפ סָאװ
 ;ךילנעטנּוא זיא סּומזינימָאק רעד זַא ,ןעזייוועב ּוצ םּוא ,טערנעוו
 ןּוֿפ לעקיטרַא יד ןעשיווצ רעישרעטנּוא רעסיורג ַא זיא סע לייוו
 -נעמורטסניא ןּוא ןענישַאמ ,ןעליוק ,ןעזייא יװ --- ,ןָאיצקּורָארּפ
 -יילק יװ ,ןטבעל םּוצ ףרַאד ןעמ עכלעוו ,לעקיטרַא יד ןּוא---ןעט
 | גנוניואוו ַא ןּוא זיֿפש ,רעד
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 =רעֿפ טָאה ןעמ ןּוא קיופ -ןעסיורג ן'טימ טקיױּפעג טָאה ןעמ
 -נַאנעג ַאוַא ,עלֿפעש ןיֿפ קיעװ ַא טלעוו רעד ףיוא טעטײרֿב
 רעד ןעכלעוו ןיא ,"קרעוו סעשיטסילַאיצָאס-ךילטֿפַאשנעסיװ} סעט

 -נעסיװ יד ןעסירעג טָאה עלֿפעש רעטסינימ רענעשועג
 ויא סע !ָאי ;ןעירשעג טָאה יז ויב ,ןרעױא יד ייב טֿפַאש
 -הַא ערייב ץעויד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעסױרג ַא ָאד ךילקריוו
 .טנייה ליװ רעװ ? ןעיָאװעג ןיֿפרער רעבָא זיא סָאװ --- .לעקיט
 ףיוא ןהעג ןעלעװ םע טעװ רעװ ? רעישרעטנוא ןעזיד ןוֿפ ןערעה
 ןערעהעג ןָארנָאל ןּוֿפ סקָאד יד :ןעגָאז ןּוא רעווקס רַאגלַאֿפַארט
 ןוֿפ רעזייה יד רעבָא ,ןָארנָאל ןּוֿפ רעניואוונייא יד וצ ךילקריוו
 -יילב יז ןּוא רעטסנימטסעוו ןוֿפ גָאצרעה םּוצ ןערעהענ ןָאדנָאל
 ןערעהעג ןעוומ -עבָא סקָאר יד ,םּוהטנעגייא טַאװירּפ ןייז ןעב
 ?ןָארנָאל ןוֿפ רעניואוונייא עלא וצ

 םּוצ ּרעכיז רעבָא םַאזגנַאל ןעגנַאגעג זיא םּומזינומָאק רעד
 םלַא הטרעו ןייז טצעי ןיוש טהעטשרעֿפ רעטייּברַא רעד ,לעיצ
 טעװ רע ;טסילַאמיפאק ןוֿפ גנוטייבסיוא רעד ןוֿפ רעײרֿפעּב
 ,הטרעוו ןעשיטסיכרַאנַא ןייז ןהעטשרעֿפ ּוצ ןעבױהנָא רלַאב

 + ֹי צ

 ּוצ לעטימ עגיצנייא סָאד ,געוו רעניצנייא רעד ,ךילקריוו ןּוא
 ןעריטנַארַאג וצ רּונ זיא גנוטייבסױא רעד ןוֿפ עדנע ןַא ןעכַאמ
 עגירנעויטיונ ענייז סנעטסגינעוו ,ץנעטסיזקע ןייז ןעשנעמ ןערעי
 ,עסינֿפרירעב

 ןּוא .רעמיהטכייר יד ןעֿפַאשעב עכילקילגנּוא יד ,עמערָא יד
 רָאג רלעג סָאד טָאה ייז ןהָא ,לַאטיּפַאק ןוֿפ טכַאמ יד ןענייז יז
 -ָארייא עסַאמ עסיורג יד טהעטשרעֿפ ןניז ןעזיד ןיא ,הטרעוו ןייק
 -ָאװער רעלַאיצָאס רעד טימ טניימ ןעמ סָאװ ,רעטײברַא רעעּפ
 .ןעריטיגַא ןּוא ןעמײברַא יז ןעליוו ןניז ןעזיד ןיא .ןָאיצול

 ןערידנַאגַאּפָארּפ רַאֿפרעד ; ןעטסינומָאק רימ ןענייז רַאֿפרעד
 ,רעמיהטכייר עלַא ןעמהענּוצ לָאו קלָאֿפ סָאד זַא ,רימ
 -לעועג עשיטסינּומָאק יר ,טֿפַאשלעזעג רעד ּוצ ןערעהעג עכלעוו
 ץנעטסיזקע ןייז ןערעי ןרעכיזרעֿפ ּוצ םּוא גידנעוומיונ זיא טֿפַאש

 ףניֿפ ןעגָאז רימָאל --- ,ןעדנּוטש-סטײברַא להָאצ עסיוועג ַא רַאֿפ



 סלַא ענומָאק יד טכַארטעב ךיא -- ,טײברַא-דנַאה ןּוֿפ ןעדנּומש
 ּוצ םּוא ןרעיימ עלַא רעכיא םויירפש עכלעװ ,טֿפַאשלעיעג ַא
 ןּיאןעמעלַא רַאֿפ ץנעטסיוקע ערעכיז ַא ,לעיצ רחיא ןעכיירנרעד
 ַא ויא יז לייװ ,ץנעטסיוקע ערעכיז ַא םלַא רהעמ סעפע רַאגָאז
 -עטיל ,טסנּוק ןוֿפ לעקיטרַא ןעריצּורָא-ֿפ וצ טֿפַאשלעזעג עײרֿפ
 -ױומַא ּוצ ,גנוטלַאהיעטנוא ּוצ לעטימ ןּוא טֿפַאשנעסיװ ,ריטַאר
 ,ךיז ןער

 ַא ןענלָאֿפרעֿפ עכלעװ ,ןעפּורג עײרֿפ ךיז ןעגינײארעֿפ סע
 יד -- ערעדנַא ,טסנּוק יד כעיל ןעכָאה עגינייא .קעווצ ןעסיװעג
 רעגיצנייא רערעי יװ ,גנַאל יװַא ןרעורעג יז ןּוא ,רּוטַארעטיל
 יװ ,עיכרַאנַא ןּוֿפ ןעפיצנירפ יר ךָאנ ,םע ליװ עפּורג רעד ןֿפ
 ,ןערהעלקרע רלַאב סע לעװ ךיא

 -םיּכיַאנַא יד רעביא רעטרעװ רָאּפ ַא ןעגָאז ךָאנ ליװ ךיא
 ,ןָא לָאמַא טֿפערט ןעמ עכלעוו ,ןעטסילַאוריװידניא-ןעמ

 ,ןעשנעמ ךיז ןעניֿפעג סע סָאװ ,רעדנּואװ ןייק רָאג זיא סע
 -לָאװ יז זַא ,טֿפַאשלעועג עכילשנעמ יר יװַא טלעקע סע ןעמעוו
 לעוניא ןייז ףיוא ָאזּורק ןהָאזניבָאר יװ ןעכעל טלָאװעג רהעז ןעט
 -נעטש ךיז ןעלעו סע ,ןעכיורב ייז סָאװ סעלַא ןעכַאמ ןײלַא ןּוא
 רעכלעװ רנעגריא םיױא ,ןעלעװ עכלעװ ,ןעשנעמ ןעניֿפעג גיר
 רעד ןּוֿפ טרעדנּוזעגבָא ןּוא ןײלַא ןעבעל ּוצ ןעהיצרָאֿפ ,עכַאורּוא
 םעווקעב ױזַא ןעבעל רעייז ןעכַאמ ּוצ ןהעז ןעֿפרַאד רימ ,טלעוו
 ,טכער יװ טינ רהעמ ויא סָאר .ךילגעמ רּונ זיא סע יװ

 ַא רַאֿפ מײברַא עגיצנייא ,עטרעדנּוזענבָא יד רעבָא ןעכַאט
 ַא ןיא ץייו םעד ןעלָאמּוצ ןײלַא וּומ ןעמ זַא ,ןעגָאז ,לעגער
 ,ריביס ןיִא ןרעױב יד מנייה ךָאנ ןעּוהט סע יװ ,להימ-דנַאה
 ןעּפעשנָא ךייט םּוצ רעמע ןַא טימ ןהעג ןיילַא וומ ןעמ רערָא
 סעלַא ןעוו ,טייצ רער ןיא עירָאעהט א ןּוֿפרעד ןעכַאמ -- ,רעסַאװ
 -ײברַא ןעוּומ סע עכלעוו ייב ,ןענישַאמ ךרּוד טריצּודָארּפ טרעוו
 ןּוֿפ סיױַאּב רער ןייז לָאז סָאד זַא ,ןעגָאז ;ןעשנעמ עלעיֿפ ןעט
 ןעגעג ןעלרנַאה ןּוא ןעגָאז טסיײה -- ,טֿפַאשלעועג רעיײנ רער
 ,טייצ רעונּוא ןּוֿפ ןעעריא ןּוא עֿפירגעב עטסעיינ עלַא
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 טינ רעכָא ,עמהַאנסױא םלַא ןעריטסיזקע ןעק דנַאטשּוצ ַאזַא
 -סיכיַאנַא עגינייא יד סָאװ ,טכַאזרּוא יד זיא סָאר ,לענער םלַא
 ןּוא ָאר לָאֿמַא טנעגעגעב ןעמ עבלעװ ,ןעטסילַאּוריװידניא-ןעט
 ןּוא טַאַאטש רעביא קימירק רעייז ןיא רּונ קרַאטש ןענייז ,טרָאד

 ןעװ ,לַאעריא ןערנעױב רעייז ּוצ רעבָא טמּוק םע ןעװ ;ץעועג
 ךיז ןערליב ,טֿפַאשלעועג רעיינ רעד ןוֿפ ןַאלפ םּוצ טמּוק סע
 -ײֿפ טימ ןּיא ןעמריה טימ ,ן-עיוב טימ עילידיא ַא ןייא ענייא
 ;ןייז טלָאװעג טינ לָאמ ןייק ןעטלָאװ ןײלַא ייז עכלעוו ,ךעלעֿפ
 ץוַאושזרּוב עניטציא עצנַאנ סָאד ןָא ןעמהענ ןעגעגַאד ערעדנַא
 ,"יטרעביל} רעד ןיֿפ ערעטקַארער יד סע ןעוהט סע יװ ,םעמטיס
 ףיוא קירוצ ייז ןעיוב סומזילַאוריװידניא רעייז ןעטלַאהוצֿפױא םוא
 -- .ֹװ .ז .א עצעזעג ענייז טימ ,יײצילָאפ ןייז ֿפימ טַאַאמש םעד
 ,טרעברעה ןָארעֿבָאװ יװ ,עכלעזַא ךיױא ךיז ןעניֿפעג ךילדנע
 -רעֿפ ַא ,"גיל-סנעֿפער-יטרעּפָארּפ, ַא ןעדנירג רָאג ןעליוו עכלעוו
 ,םוהטנעגײא-דנַאל ןוֿפ טייקגילייה יד ןעגידײהטרעֿפ וצ ןייא

 ;ןעטסינומָאק ןעטסיכרַאנַא יד ןענייז ןײמעגלַא שא ָאזלַא
 עכלעוו ,ןעינַאּפש ןיא ןערַארעמַאק ערעזנוא יו ,סנעטסגינייוו רעדָא
 רעטלַא םיוא ךיז ןעֿפֹור ןוא סומזינימָאק ן'טימ ןעריזיטַאפמיס
 ןעמָאנ ןעויד םימ .,ןעטסיװיטקעלָאק-ןעטסיכרַאנַא םייהניואוועג
 ערעווש יד ךיז ףיוא ןעמהענ טינ ןעליוו יז זַא ,ןעגָאז יז ןעליוו
 ךיז טעװ עפורג ערעי יװַא יװ ,ןעגָאז וצ םױארָאֿפ עּבַאגֿפױא
 .ןענררָאנײא רעטעּפש

 -עטשוצטסעֿפ גיטכיוו רהעז זיא סע זַא ,ןעקנייד רעבָא רימ

 ןיא ןערהעלקרע םהיא ןוא םומזינימָאק-סומויכרַאנַא רעזנוא ןעל
 ךיז טלעדנַאה םע לייוו ,ןעטייהלעצנייא עלַא ןיא ,ןעטקנופ עלַא
 סע .ןעטקורָארּפ יד ןעלייהטנייא לָאז ןעמ ױזַא יװ ,זיױלב טינ
 -נענעג ךיז ױזַא יװ ,ןאלפ ַא ןעלעטשוצטסעֿפ םוא ךיז טלעדנַאה
 טלעדנַאה םע ;ץנעטסיוקע עמעװקעב ַא ןערעכיזרעֿפ וצ גיטייז
 ןעֿפױקרעֿפ וצ ןעגנואווצעג ןייז םינ לָאז רענייק זַא ,םּורַאד ךיז
 םוצ טינ ,טסילַאטיּפַאק ַא וצ טינ םײברַא ןייז ןוא טֿפַארק ןייז
 ,ענימָאק רעד וצ טינ ןוא ןָאיצַאוינַאגרָא ןַא וצ טינ ;טַאַאמש

 םוצ לָאמַא ןעמּוק וצ םוא םינ ךיז טלערנַאה סע
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 רעויר;ןיא רעלהעֿפ גונעג טכַאמעג ןיוש טָאה ןעמ ,סומוינומָאק
 וצ ךיז טלערנַאה םע .ןענָאיצולָאװער עגירָאֿפ יד ןיא .גנוהיצעּב
 םעד ךרוד ןָאיצולָאווער עלַאיצָאס יד ןעכַאמ
 טעוו רערעיוַא ,עיטנַארַאג יד ךוד ,סומוינומאק
 -סיוקע עמעווקעב ןוא ערעכיוַא ןעבָאה ןענעק
 ץנעט

 -נַאב עטלַא יר ןעכעובּוצּוצ טינ רעטייוו ךיז טלעדנַאה סע
 -עג ןעניטציא םער ןָא ךַאװש רהעז ךָאנ ןעטלַאה עכלעוו ,ןעד
 ןּוֿפ ןערנַאב עיינ ןעֿפַאשעב ּוצ ןרעדנָאז ,סעטסיס ןעכילטֿפַאשלעז
 ןיא ןעמַאוּוצ טסעֿפ ןעטלַאה זנּוא ןעלָאז עכלעוו ,טעטירַארילַאס
 רער ןיא ןּוא ץנעטסיוקע עמעווקעב ןּוא ערעכיז ַא ןּוֿפ סּונעג םעד
 ּוצ םּוא גידנעווטיונ ןענייז עכלעוו ,לעקיטרַא יד ןּוֿפ ןָאיצקּודָארּפ
 ,ץנעטסיוקע עויר ןעבָאה

 -רעד ןעבױהעגנָא ךיז ןעכָאה ןענָאיצּולָאװער עזַאושזרּוב יד
 רעד ףיוא רעטײביַא םעד ןעֿפרָאװעגסױרַא טָאה ןעמ סָאװ ,טימ
 ןּוֿפ ,טַאַאטש ם ןוֿפ רערָאֿפ :טגָאועג םהיא טָאה ןעמ ןּוא סַאג
 -רִא ןעבעג ריד ןעלָאז יז ערניימעג רעד ןוֿפ ,טֿפַאשלעזעג רער
 -רעד .,ןעננּולעג טינ ןענָאיצּולָאװער עזיד ןענייז רַאֿפרעד ,"טייב
 :שרערנַא ןעגָאז רעּכָא רימ ,ןעגנַאגעג ןערױלרעֿפ יז ןענייז רַאֿפ
 ןיא םסע רעהירֿפ ,רנעלע סָאד ריד ןּוֿפ בָארַא ףרַאװ טשרעּוצ,
 ּוהט ןּוא ,טסגָארט ּוד סָאװ ,סעטַאמש יד בָארַא ףרַאװ ,קנירט
 ּוד ּואװ ,ךָאל עניצּומש סָאד רעביא טייב ,שנעמ ַא יװ ןָא ךיז
 ּוצ ךיז ןָא בה ןַאד ,גנוניואוו עדנּוזעג ,ענייר ַא רַאֿפ ,טסניואוו
 ןּוא יז טימ ףױנּוצ ךיז רער ,עגירעביא יד טימ ןעגירנעטשרעֿפ
 -נָא לָאז ץנעטסיוקע עמעווקעב עויר ױזַא יװ ,ךייא טגיילרעביא
 טסָאה ּוד וַא ,ןעסייה טינ לָאז סע ; ןרעױר גנַאל לָאז ,ןעטלַאה
 ,"ןעסע טּיג גירנעטש טסלָאז ּוד ,ןעסעגעגנָא טּוג לָאמנייא רּונ ךיז

 =ּוטש סָאר ,ןענָאיצּולָאװער עגירָאֿפ יד ןּוֿפ ןערידּוטש סָאר
 ,ןעטֿפערק עוויטקּורָארּפ ערהיא ןּוא טֿפַאשלעזעג רער ןּוֿפ ןעריד

 ---,עיֿפָאוָאליֿפ רעשיטסיכרַאנַא רעזנּוא ןּוֿפ פיצנירפ רער ךילדנע
 ,עסילש עשיטקַארפ עויר ּוצ ונּוא טרהיֿפ ןעמאוּוצ סעלַא



 ערעונּוא ןּוֿפ ןעהיצ ןעמ ןעק עסילש ןּוֿפ עהייר עצנַאג ַא
 עלַאיצָאס יר ןעטכַארטעב ּוצ טרַא רעויד ןוֿפ ןּוא ןעפיצנירּפ
 -רעֿפ יר לייוו ,ןענעּכערסױא םינ ָאד ייז ןעק ךיא .ןָאיצּולָאװער
 לעיֿפ ןעמהענרעֿפ ףרַאד רערנּוזעב טקנּופ ןערעי ןּוֿפ גנולדנאה
 ,םייצ

 -קרַאמ עצנַאג יד ךרּוד טרעטעלב ןעמ ןעװ !רַאברעדנָאז
 -ָארפ ַא סעפע רהיא ןיא טכּוז ןעמ ןּוא רּוטַארעטיל עשיטסיס
 רהיא ןיא ןעמ טניֿפעג ,ןעעריא ןּוֿפ גנולקיוומנע רעד ןיא סערג
 יז ןעכלעוו ןיא ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ רעד ןוֿפ טקנּופ ןייא טינ
 סקרַאמ לרַאק טייז םערגָארּפ ַא סעּפע טכַאמעג ןעבָאה לָאז
 .טנייה זיב

 טזייוו עימָאנָאקע ןוֿפ עלושדַאושזרּוב יד סָאװ טייצ רעד ןיא
 -קרַאמ יד זיא ,רהָאי גיצנַאװצ עטצעל יד ןיא םערגָארּפ ףיוא
 ןיא טרעוװילגרעֿפ ןּוא טרענײטשרעֿפ ןעבילבעג טלּוש עשיטסיס
 רערהעל רהיא סָאװ ,רּונ טלָאהרעריװ יז ,ןעמרָאֿפ עטלַא ערהיא
 -נָאלּפרעֿפ ןּוא ךיז טהערררעֿפ יז ;םנערעלעג ןּוא טגָאזעג טָאה
 -לעװ ,לופלפ ןעזָאלצּונ ַא ןיא ,ןענָאיצקַארטסבַא ןיא ךיז טרעט
 ןעלּומרָאֿפ טריטיצ יז ; גנּוכּוו רעטנּוא רערעי ןּוֿפ ךיז טלַאהעב רעּכ
 רֹּהָאי גיצֿו8 טימ טָאה סקראמ לרַאק עכלעוו ,סערגָארּפ ןוֿפ
 יז םינ טגַאװ יז רעבָא ,גימכיר רַאֿפ ןעטלַאה טגעמענ קירּוצ
 רעֿפעיט ייז רַאגָאז רערָא ןעריכַארּפ ּוצ יז ,ןערילָארטנָאק ּוצ
 ,ןעגנוטּפיוהעב טימ ןערירֿפוצ ךיז טלעטש יז ,ןעמײברַאּוצסױא
 ױזַא רעבָא ןענַייז עבלעװ ,"ךּוכ, ןּוֿפ סױרַא טמהענ יז עכלעוו
 ןיב ךיא, :טגָאועג טָאה ןילַא סקרַאמ לרַאק .ךילרעּכעל -שידניק
 רעגנייהנָא יד ",טינ טסיסקרַאמ ןייק רּונ ,ליוװ ןעמ סָאװ ,םעלַא
 עבלעװ ,רענעמ עמּורֿפ ענעי ּוצ ךיילג ןענייז עלּוש רעזיד ןּוֿפ
 -ֿפַאשנעסיװ עלַא ןּוא עסינטנעק עלַא זַא ,טביולגעג לָאמַא ןעבָאה
 טָאה "ךּוב, סָאר ,לעביב רעגילייה רעד ןיא ךיז ןעניֿפעג ,ןעט

 ןעקנַארעג ערעייז טרענײטשרעֿפ

 -ָאקע יר עעריא עשיטסיכרַאנַא יד טבעלעב רעבָא ןעגעגַאד
 -יֿפ עשיטסילַאירעטַאמ ענרערָאמ יד יװ ןעטֿפַאשנעסיװ עשימָאנ
 ,ןעטֿפַאשנעסיװ-רּוטַאנ יד טבעלעב עיֿפָאזָאל



 -רנַאטש .ןעשיטסיכרַאנַא ם'ןּוֿפ ,טקנופ-דנַאטש ןעזיד ןּוֿפ
 גנַאל טינ טָאה ּסָאד יװ -- .,ןענערֿפ  טינ רימ ןענעק ;טקנופ
 ןעד זיא :טֿפַאשלעזעג עשימָאנָאקע-שיטילָאפ רעזירַאפ יד ןָאהטעג
 -= ?עימָאנָאקע עשיטילָאפ טסייה עכלעװ ,טֿפַאשנעסיװ ַא ָאד
 רַאֿפ גונעג ץַאלּפ ָאר ךָאנ זיא סע וַא ,רעכיז רַאֿפ ןעסייוו רימ

 ןּוֿפ עיגַאלָאױזיֿפ יד --- ,טֿפַאשנעסיװ עגישכיוו רהעז ערעדנַא ןַא
 טעװ עכלעװ ,טֿפַאשנעסיװ ַא ,טֿפַאשלעזעג רעכילשנעמ רעד

 -ענ רער ןּוֿפ עסינֿפרידעב יד ןערידּומש ּוצ קעווצ םעד ןעכָאה
 ָאוַא ףיוא .ןעגידירֿפעב ּוצ ייז ױזַא יװ ,לעטימ יר ןּוא טֿפַאשלעז
 עד -- .טֿפַארק רעגינייוו סָאװ ןערנעװשרעֿפ לָאז ןעמ זַא ,טרַא
 ןעװומ רעּבָא טעװ יז ,םינ לייוװרעד ךָאנ טריטסיזקע טֿפַאשנעסיװ
 ןוֿפ אה יר ךָאנ ןעטײברַא ןעזּומ םעװ ןּוא ןעמערטֿפױא
 ,טֿפַאשנעסיװ רעניײמעגלַא רעד

 רימ ןענעק ,עעדיא טפיוה רעזיד ןּוֿפ סיוא ןעהעג רימ ןעוו
 טַאַאמטש רער עכלעוו ,ןָאיצקּורָארּפ-רהעמ ַא ןוֿפ ןעדייר טינ
 זַא ,ןעניֿפעג ןּוא ןָאיצקּורָארּפ יד ןערידּוטש רימ ,ןערילּונער ףרַאד
 .גינעוו רהעְז ןעריצּודָארּפ רעקלעֿפ עטריזיליוויצ טסכעה יד רַאגָאז
 ןעּכוז ןעלעוו רימ .ןעריצּודָארּפ רהעמ לעיֿפ טנעקעג ןעטלָאװ יז
 ןהעצ --- לָאמ יירר ןעריצּודָארפ ּוצ לעטימ ןעניֿפעג ןעלעוו ןּוא
 ּסרעדנָאועב ,עירטסורגיא רענײמעגלַא רעד ןיא לעיֿפ ױזָא לָאמ
 רעדנעל עכלעוו ,ןהעז ןעלעוו רימ ,טײברַא-דנַאל רעד ןיא רעבָא
 -ורניא יד לעקיטרַא רַאֿפ סאו ןּוא עטכירֿפ ןעריצּודָארּפ ןענעק
 עבילשנעמ ערעי רַאֿפ ןענעֿפע ןעלעוו ןּוא .םריצּודָארּפ עירטס
 ןעלקיווטנע ןעלעוו רימ .ןענעכייצּוצסיוא ךיז דלעֿפ ַא טיײקגיהעֿפ
 ךרּוד רּוטלּוקירנַא יד ןּוא רּוטלּוקירגַא יד ךרוד עירטסּודניא יד
 יד ןערהעמרעֿפ ןּוא ןרעסערגרעֿפ גידנעטש ,עירטסודניא יד
 ,ןָאיצקּודָארּפ

 -=,טנער ןּוֿפ עעריא יד יװ ,טייצ רעבלעזרעד ןיא ןעהעז רימ
 עשיטילָאפ עצנַאג יר טצעי טשרעהעב עכלעוו דרע רַאֿפ ןעזניצ
 רעד ָאדרַאקיר ךָאנ ויא ןּוא עױַאושזרּוב רעד ןּוֿפ עימָאנָאקע
 ,הנַאל ןערעי ןּוֿפ ןעטײקגיהעֿפ עכילריטַאנ יד ןּוֿפ גּוצרָאֿפ טפיוה
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 -רעֿפ זּומ עעריא עזיד יװ ,ןעהעז רימ---,דרע לעקיטש ןערעי ןוֿפ
 -רעֿפ יד ,ןעשנעמ ם'ּוֿפ טסייג רעד סָאװ ,םעד ןעגעג ןעדניוװש
 .ןעגנירבסרַא ןעק ןעשנעמ עלעיֿפ ןוֿפ טֿפנּונ

 רעד --- ױרֿפ יד רערָא ןַאמ רעד יװ ,זנּוא רַאֿפ ןעהעז רימ
 טֿפַאשנעסיװ ַא ןיא קרעװדנַאה ַא ןעק -- שנעמ רעגידנעטשלָאֿפ
 ענייז טימ ץנעטסיוקע עמעווקעב ַא ןרעכיז ּוצ ךיז גיהעֿפ זיא ןּוא
 -ּוצבָא ךיז ײרֿפ טסײג ןייז זיא טייצ רעבלעזרער ןיא ןּוא ,דנעה
 ןּוא עירטסּורניא רעד ןיא טֿפַאשנעסיװ רעכילצינ ַא טימ ןעבעג
 רּוטַארעטיל ןוֿפ ןערעֿפס עכיוה יר ןיא ןעגינגרעֿפ עיינ ןעבּוז ּוצ
 ,טסנּוק ןּוא

 -םיוא ןּוֿפ עירָאעהמ יד ןערירומש רעכילדנירג ןעזּומ רימ
 -בָא ךילקריוו ןעק ןעמ בוא ,ןעהעז ןעוומ רימ ; עטקודָארּפ-שיוט
 ,טײצ-סמײברַא יד ךרּוד הרוחס ַא ןּוֿפ הטרעװ םעד ןעֿפַאש
 ּוצ סָאר םּוא .הרוחס עזיד ןעריצּורָארּפ ּוצ ניהטענ זיא עכלעוו
 ןוֿפ םיחקמ יד ןּוֿפ ןעלַאֿפ םעד ןערידומש רימ ןעזּומ ןהעטשרעֿפ
 שינעטערעג עטכעלש ןוא עמּוג ַא ןוֿפ םּולֿפניא םער ,תורוחס
 ,מײברַא רעד רַאֿפ ןיול ןּוֿפ זיירפ ןעגידנעטשעבנּוא םעד ןוא

 רעד סָאװרַאֿפ ,םיזַאב םער ןּוא עלעוװק יד ןערירומש רימ ו
 -ומש רימ ,טֿפַארק ןייז ןעֿפױקרעֿפ ּוצ ןעגנּואווצעג זיא רעטײברַא
 ןוא ףױקרעֿפ ןּוא ףיוק ןיֿפ ןעגנוגנידעב עניימעגלַא יר ןעריד
 -רעדיוו ןרעװ עכלעוו ,ןעיזַאטנַאֿפ רימ ןעניֿפעג טירש ןעדעי ףיוא
 הטימס םַאדַא טייז ןענָאיצַאירַאװ ענעדישרעֿפ טימ טלָאה
 , ,םייצ רעזנּוא ןיא זיב

 עצנַאג ַא ןעבױהֿפױא ןעזװמ טעװ ןעמ זַא ,ךיוא ןעהעז רימ
 רעד ּוצ סינטלעהרעֿפ רהיא ןוֿפ ןעדייר ּוצ ענהָא ,טֿפַאשנעסיװ
 ,לַארָאמ ןוֿפ עגַארֿפ

 ּוצ עדָאהטעמ רעזנוא ןעטכַארטעב ךיוא רימ ןעזּומ ךילדנע
 -עמ ייווצ ךיז ןעניֿפעג סע זַא ,ןעוָאלּוצ טינ ןענעק רימ .ןעקנייר
 זיא ערָאהטעמ ןייא ; ןעטֿפױהעב ןעטסיסקרַאמ יד יװ ,ןערָאהט
 גנושרָאֿפ רעד ןיא טכיורבעג טרעװ עכלעוו ,עבילטֿפַאשנעסיװ יד
 -יטקעלַאיר יד יא עטייווצ יד ןוא ,ןעטֿפַאשנעסיװ-רוטַאנ יד ןוֿפ
 -עג ,ןעטֿפַאשנעסיװ עלַאיצָאס ןיא טביורבעג טרעוו עכלעוו .,עש
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 ,טֿפַאשנעסױװ רענרעדָאס רעד ןוֿפ ןַאיצידַארט רעד ּוצ יירמ

 -נּוהרהָאי ןעגירָאֿפ םעד טימ ןערָאװעג ןעמונעגנָא זיא עכלעוו

 וומ עימָאנָאקע רעשיטילָאפ רעד ןיא זַא ,רימ ןעניֿפעג ,טרער

 עכלעוו ,עבלעזיד ,ערָאהטעמ עניטכיר ענייא יד רונ ןעדנעװנָא ןעמ
 ,ןעטֿפַאשנעסיװ רּוטַאנ יד ןוֿפ טכיורבעג םרעוו

 טייצ לעיֿפ יװ ןוא לייוורעד ךָאנ ןענייז רימ גינייוו יו ,ץרּוק
 ןענעק ,ףּפמַאק ןעכילגעטלַא רעונּוא ןיא ןעבעגקעװַא ןעװמ רימ
 עשיטסיכרַאנַא יד זַא ,רעכיז ןּוא טסעֿפ םלַא ןעטפיוהעב ךָאד רימ
 -לעוו ,ןעטקניפ עויד עלַא רעביא טרעטיײרברעֿפ ךיז טָאה עעדיא
 עלעיֿפ רעביא ןּוא רעהַא זיב ןעצרוק ןיא טרהירעב בָאָה ךיא עכ
 ,טרהירעב טינ בָאה ךיא עכלעוו ,ערעדנַא

 ןעשיטסיכרַאנַא ן'רַאֿפ רעבָא ךיז טנעֿפע רלעֿפ סעסיורג ַא
 רעשיטסיכרַאנַא רעד ןּוֿפ ןעגנוררעגכרּור רע זיא םיוק ,רעקנייד
 עשימָאנָאקע יר ןוֿפ יוב ןעצנַאג םעד רֶע טהעזרעד ,עעריא טפיוה
 ןוא סערעלעה ,סערעדנַא ץנַאג ַא ןוֿפ טעטביילעב ןעטֿפַאשנעסיװ
 -נעגעג רערנַא ןַא רע טניֿפעג טירש ןערעי ףיוא ,טכיל םערעפעב
 -וצ רעד ןוֿפ לַאעריא רעד ןעכלעװ ןיא ,ןעלדנַאהעב וצ דנַאטש
 -נעגעג רעד ןוֿפ ןעגנוניישרע יד טימ ןעדנוברעֿפ גנע זיא טֿפנוק
 ןעק רע ןוא טײהנעגנַאגרעֿפ רעד ןוֿפ ןעגנוגעוועב יד םימ ,טרַאװ
 .ערָאהטעמ רעכילטֿפַאשנעסיװ רעֶד טימ ןעלדנַאהעב םהיא

 ,רענעמ עגיהעֿפ ,עגנוי ךייא ןעשיווצ ךיז ןעניֿפעג םע ןעוו
 ןענייז עבלעו ,פיצנירפ ןעויד ןוֿפ טרעטסיײגעב ןְרעװ סָאװ
 יד רונ ןעקעדרעֿפ עכלעװ ,ןעלומרָאֿפ ןיא ןעזַארֿפ יד ןוֿפ רעימ
 ,רענעמ ךייא ןעשיווצ ךיז ןעניֿפעג סע ןעװ ,ןעעריא ןוֿפ טייקטסופ
 ָאר ייז ןעבָאה -- ,םײברַא עגיגנייהבַאנוא עײרֿפ ַא ןעכוז עבלעוו
 גונעג ןעניֿפעג ןעק רערעי .ןעטײברַא וצ רלעֿפ עסיױרג סָאד
 ,ךיז רַאֿפ טייקניטעהט גונעג ןוא טײברַא

 -ירֿפרעד ןוא ןעבעלעב טעװ פיצנירפ רעשיטסיכרַאנַא רעד
 -ירָאה עיינ ןענעֿפע יז רַאֿפ ךיז ןעלעוו סֶע ,טײברַא רעייז ןעש
 ןיא עסיױיג עיינ ןעכַאמ ֹוצ ןערהיֿפ ײז טעװ רע ןוא ןעטנָאז
 ,ןעגנוקערטנע עגיטכיוו



 ,םומזיכראנא רעד ןּוא טאאטש רעד
. 

 -רעֿפ יד : סּומזיכרַאנַא ןּוֿפ פיצנירפ-טפיוה םּוצ טצעי םוק יא
 -ַאֹּק רער ,טעטירָאטױא ןּוא ץעזועג ,טַאַאטש ןוֿפ גנוגיינ

 םעד זנּוא ןעהײצרעֿפ עגינייֵא .טימ ךָאנ טהעג םּומזינּומ
 ,טייקכילנעמנּוא ןַא יא רע זַא ,ןעביולג ייז לייוװ ,סּומזינּומָאק
 ,טַאַאטש ןּוֿפ גנּוגײנרעֿפ ענידנעטשלָאֿפ יד ,סּומזיכרַאנַא םעד רעבָא
 ;ןעהײצרעֿפ טינ רענייק זנּוא ליוו סָאד ,טעטירָאמױא ןּוא ץעזעג
 -סערג ן'טימ ךיילנ ץנַאג ןייז לָאז רעטײביַא רעטסכַאֿפנײא רעד
 טקנּופ ןעיד ןיא .ןעסיװ םינ רענייק ליװ ןּוֿפרער ! ףָאזַאליֿפ ןעט
 -רֶא ,עלַארעביל ןּוא עוויטַאװרעסנָאק .,זנּוא ןעגעג עלַא ןענייז
 ןעסיירּוצ זנּוא } עליוו עלַא -- ,ןעטסיאעהטַא ןּוא ןעסקָארָאהט
 ,פיצנירּפ ןעזיד רַאֿפ רעקיטש ףיוא

 יא = א

 -ײרֿפ רּוצ ןעשנעמ ם"ּוֿפ ןעבערטש סָאד זיא ךָאנעד ןּוא
 ןעבערטש סָאד םלַא ,רעכילטייד לעיֿפ .ןּוא רעקרַאטש לעיֿפ טייה
 ,ןעסעינעג םּוצ ,רנַאטשלהָאװ םּוצ

 עמירָא עזיר סיֿפ יד טימ ןעטערטעג ןעמ טָאה טֿפָא יװ ןּוא
 מערט ,טייצ רעננּוא ןיִא ,טצעי ךיוא ןּוא !טײהײרֿפ עכילנעזרעּכ
 .יעמייצ ערעדנַא עלַא ןיא יו ,םיֿפ יר טימ רהעמ ךָאנ יז ןעמ
 טנינײארעֿפ סעלַא --- ,םּוהטכייר ,טכַאמ ,ןָאיגילער ,טֿפַאשנעסיװ
 ,טײהײרֿפ עכילנעזרעפ עמירָא עזיד ןעגעג ךיז

 ןּוא טײהײרֿפ רעזיד ןּוֿפ ןעמָאנ ןיא עדַארעג } רַאברעדנָאז
 רעטנּוא יז ןעמ טקירד ןעצישעב ןּוא ןעגידיײהטרעֿפ ּוצ יז םּוא



 טו .=-

 םיֿפ יר טימ ױ טערט ןעמ ןּוא טרַא רעטסילקערש רער ףיוא
 ,עוייו רעטסכילײשבַא רעד ףיוא

 יד ,רעגעירק יד ןּוֿפ ךָאי ןרעווש סעד טגָארט רערליװ רעד
 -נַא ןוֿפ לַאֿפרעביא םעד ןעגעג טצישעג ןייז ּוצ םּוא ,עקרַאמש
 ַא רַאֿפ רנײֿפ םענעגנַאֿפעג םעד ןעכַאמ עכלעװ ,רעקלעֿפ ערער
 רַאֿפ ּפָאק םעד ןָא ןַײמ טגייב טייהכיילג ןּוֿפ ןעמָאנ ןיא ,ףַאלקש
 ,טכַאמ יד ןעגעג ךיז ןעלעטש עכלעוו ,ןעשנעמ יר ןּוֿפ ןעליוו םעד
 ,ןעמהענ ךיז ןעליװ ערעדנַא עכלעוו

 =רעֿפ ּוצ םּוא ןערָאװעג טערנירנעג זיא טכַאמ עכילגינעק יר
 ,רעגעיזעב ערעייז ןענעג ,רעטײב-ַא רלעֿפ יד ,ןרעיוב יד ןעגירייהמ
 ,םענַאירָאװד ןּוא ןעֿפַארג ,ןענָארַאב יד

 ןעגעג קלָאֿפ עמירָא סָאד ןעגידייהטרעֿפ ןּוֿפ ּפיצנירפ ן'ףיוא '
 ם'ּוֿפ טעטירָאמױא יד םיובעג זיא עקרַאטש יד ןּוא עכייר יד
 -ייק םעד ןּוֿפ טכַאמ יד ,עכריק רעד ןּוֿפ טֿפַאשרעה יד ,גינעק
 סּומיכרַאנָאמ ןעלענָאיצּומיטסנָאק ם'ּוֿפ רעטעּפש ןּוא ,םּוהטרעז
 ,ןעקילבופער יד ןוֿפ ןּוא

 ,ןייז טינ לָאז טֿפַאשרעה ַא שינַאריט יװ ןּוא שיטָאפסעד יו
 -רעֿפ ּוצ זיא פיצנירפ-טפיוה רהיא זַא ,גידנעטש יז טרידנעטערפ
 ,ןעקרַאטש םעד ןענעג ןעכַאװש םעד ןעצישעב ןּוא ןעגירייהט
 ןעגעג ןעטקירדרעטנּוא םעד ןּוא ןעכייר םעד ןעגעג ןעמירָא םעד
 ,רעקירדרעטנּוא יד

 צ +

 ןעװ ,רּונ ףיוא ךיז טלַאה םּומזיכרַאנָאמ רעטּולָאסבַא רעד
 -בַאנוא ןָאיצרָאּפ עסיורג .ַא ,רעיױב םעד ,קלָאֿפ םער טוָאל רע
 סָאװ טימרעד ,ןעטייהנעגעלעגנַא עלַאנּומָאק ענייז ןיא טייקגיגנייה
 -טסבלעז ,טנעמנרעװַאג ףלעס עטנַאנעגָאז יר םהיא טריטנַארַאג רע
 ןעבָאה רעשרעה עשיטָאפסעד טסיימ יד רעטנּוא ,גנּוטלַאװרעֿפ
 -בַאנּוא עכילנעזרעפ עטסערג יר ,ןרעיוב יד ,ןענּומָאק-ףרָאד יד
 ,ןעפיצנירפ עשינַאקילבּופער ןוֿפ ןעמָאנ ןיא רּונ ןּוא ,טייקגיגנייה
 ןוֿפ ןענָאיצולָאװער יד ןעבָאה ,טײהײרֿפ רהעמ ןּוֿפ ,טסייה סָאד

 ףרָאד יד ןּוֿפ ןעטײהײרֿפ יד טֿפַאשעגנָא 38 ןּוֿפ ןוא 8

 ,ןענּומָאק



 תם

 -ּוצֹבֶא ױזַא יװ ,טסּואװעג . טָאה רע לײװ רּונ ,ךילדנע ןּוא
 םעד ןעגנּולעג סע זיא ,טֿפַאשטכענק עכילנעזרעפ יר ןעֿפַאש
 ןּוא .טכַאמ יד ןעמוקעב ּוצ םּומזילַאטיּפַאק-רעמערק םענרעדָאמ
 ,טצעי טציזעב רע עכלעוו ,ןעהעונָא סָאד

 טניײב ,טכענק רענעזעוועג ,רענעגייאבייל רענעזעוועג רעד
 ךילנעזרעפ םיאטֿפַאלקשרעֿפ שימַאנָאקע טרעוו ןּוא ּפָאק םעד ןָא
 רעשיסּור רעד ,טוערנּוהרהָאי ַא טייז ןיוש .ַאּפָאריײא ,ןייז ּוצ ײרֿפ
 ןעטַאַאמש עטגינייארעֿפ יד ןיא רעגענ רעד ןּוא טצעי ךָאנ קישוּוּמ
 ,ןּוֿפרער זייוועב ןעטסעב םעד זנּוא ןעביג

* :. 

 רער רעייהט יװ ןוא ךױה יװ ,רימ ןעהעז ןײמעגלַא ןיא
 -ציא רעד .טײהײרֿפ עכילנעזרעפ יד טעטכַא ןּוא טצעש שנעמ
 ןיא ,הטיונ רעטסערג רעד ןיא טבעל רעכלעוװ ,רעטײברַא רעגיט
 טלָאװ ,לַאטיפַאק ןוֿפ ךָאי ןרעטנּוא טייקטירָא  רעטסרעטיּב רעד
 ,רעבעג-טיברַא ןייז טעטױטמעג טלָאװ ןּוא םילכ יד ןּוֿפ םױרַא
 רעשטייר רעד יװ ,ןעלדנַאהעב ּוצ םהיֵא ןעביולרע ךיז לָאז רע ןעוו
 -רנַאהעב לָאמַא ןעגעלֿפ קישטשעימָאפ רעשיסּור רעד ןּוא ןָאראב
 ,ןרעיוב ערעייז ןעל

 םינ ויא רעדנעל עטסעירֿפ יד ןיא רַאגָאז ,טצעי רַאגָאז
 ,רעטייברַא ם|ּוֿפ טיונ יד ןּוא דנעלע סָאד
 עסיורג יד ןּוֿפ ןעכַאורּוא יד ןענייו עכלעוו
 -ּורנּוא רעטייברַא עסיורג יד ןּוֿפ ,סקיירטס
 סָאד ,גנּולדנַאהע נ עטכעלש ירןרערדגנָאו ןעה
 -נּוא ּוצ ןעטסילַאטיּפַאק יד ןּוֿפ ןעגנַאלרעֿפ
 .טייהיירֿפ עבכילנעורעפ יד ןעקיודרעט

 רעד ,טײהײרֿפ עכילנעורעפ ךָאנ ןעגנַאלרעֿפ סָאד ,ָאולַא
 עלעֿפ עלַא ףיוא ןעטלַאהּוצטסעֿפ יז ןּוא ןעטיהּוצּפָא יז שנּואוו
 .עטבישעג-טלעוו רער ןוֿפ ןיימשדנּורג רעד ויִא

* 6 * 

 -רעֿפ ּוצ ןּוא ןענדעל ּוצ ןָא טביוה עסַאמ יד ןעוו ,טנייה
 רעמיא םײהײרֿפ רעכילנעזרעפ ןּוֿפ ףירגעב רער טרעװ ,ןהעמש
 ,רעֿפעיט ןּוא רעטיירּב



== 848 = 

 ךיז גנּונֿפָאה יד ןעװ ,ןעטייצ עסיוװעֶג ןיא רָאֿפ טמּוק סע
 ןּוא רעמײברַא םייב רעכַאװש טרעוו ןעײרֿפעב ּוצ ןעצנַאנ ןיא
 טנעקרעד ןּוא עטערליבעג יד ןּוֿפ לעדניווש םעד טינ טהעז רע
 ן'ףיוא םהיא טגייל ןעמ עכלעוו ,רעניימש ענעגרָאברעֿפ יד םינ
 ןוֿפ טרערָאֿפ ןּוא ןערהיֿפועֿפ טסלָאמַאד ךיז רע טוָאל ,געוו
 לייהט ַא רערָא לַאטיּפַאק ןעגעג גנונידיײהטרעֿפ ןּוא ץּוש טַאַאטש
 ,טעשורּוב ןּוֿפ םרָאֿפ רעד רעטנּוא בור ם'ןוֿפ

 סע רעוו רעבָא ,טצעי ערַארג רָאֿפ טמּוק גנוגעװעכ עזיד

 -עגײברעֿפ סעויד ףיױא טֿפַאשלעזעג ַא ןּוֿפ לַאעריא ןייז םיוב
 רעטײברַא רעד .תועט ןרעטיב ַא טָאה רעד ,ןעבערטש עדנעה
 עבלעװ ,טכַאמ ַא ןּוֿפ ןעק רע לעיֿפו ןעסײרּוצסױרַא טכּוז
 טינ ךיז לַאֿפ ןייק ףיוא רעבָא ליו רע ,רעכַאװש רעמיא טרעוו
 ,פָאק ןייז ףיוא רעשרעה עיינ ןּוא ןררעה עיינ ןעכַאמ

 ןיא רעֿפעימ רעמיא ןייא טגנירד טסייג רעשיֿפָאזָאליֿפ רעד
 ,עיטָאנָאקע רעד ןיא ןעגנּוררעגנייא זיא רע יװ ,קיטילָאּפ רעד
 טינ ןוש טצעי ויא ןעמ .טרעלקרע רעהירֿפ סע בָאה ךיא יו
 ,רעדליבנעטָאש טימ ,ןענָאיצקַארטסנַא טימ ןערירֿפּוצ

 טהעטש טַאַאטש םעד רעטניה יװ ,םּונ ץנַאג ןיוש טהעז ןעמ
 טּוהמ רע ןעװ ,נּוננעג טכעלש ויא רעכלעװ ,רעטמַאעב רעד
 םהיא טמּוק םע ןעװ ,רעגרע לעיֿפ רעבָא זיא רעכלעוו ,טשינרָאג
 רעטניה יװ ,טּוג ץנַאג טהעז ןעמ ,ןָאהט ּוצ סעפע ןועגש ַא ןָא
 -כערעג רעד רעטניה ,רעכילטסייג רעד טהעטש עכריק רעד
 ןעוַאר 8 עכױה יד .,רעטכיר-לַאנימירק רעד טהעטש טייקגימ
 רהעמ טינ ןעקריו ר עט רעוו עדנעגנילק יד ,רהעמ טינ ןעהיצ
 ם'ןּוֿפ טײהײרֿפ יר ןעמ טבּוז ןעטײהנײמעגלַא ןּוֿפ טָאטשנָא ןּוא
 ,םּואודיווידניא ם'ןּוֿפ ,,ןעגיצנייא

 צ ; *

 -רעֿפ סעזיד ,טײהײרֿפ רעכילנעזרעפ ךָאנ ןעבערטש סעזיד
 -רַאנַא םעד רָאֿפ טלעטש טײהײרֿפ רעלעּוריװידניא ךָאנ ןעגנַאל
 ,סּומזיכ

 רעכילנעזרעפ ךָאנ ןעגנַאלרעֿפ סעויר ןּוא ןעבערטש סעויד
 ןעטנעמָאמ עטסנהעש יד ןעקנַאררעֿפ ּוצ רימ ןעבָאה טײהײרֿפ



 = הע =

 עשיטסילַאנּומָאק יד יװ ,עטכישעג-טלעוו רעד ןיא סערגָארּפ ןיֿפ
 יר ןיֿפ ןָאיצולָאװער יד ,טרעדנּוהרהָאי ןעטֿפלעװצ ןיא גנוגעוועב

 ןוֿפ ,ןָאיצַאמרָאֿפער רעד ןוֿפ .ןעטסיטפַאבַאנַא יד ןּוֿפ ,ןעטיססּוה

 יר ןעֿפּורעגנָא ןיוש טָאה ןעמ עכלעוו ,ןָאיצּולָאװער רעסיורג רעד
 ,1048 ןיא רַאגָאז ןּוא 1792 ןיא ןָאיצּולָאװער עשיטסיכרַאנַא

 -סניגעב טרעדנּוהרהָאי רעונּוא ןּוֿפ גנּולקיװטנע עצנַאג יר

 ,ןעבערטש סעזיר טגיט

 ןוֿפ ןעמרַאֿפ עכילגעמ עלַא טריבָארּפ רעבָא ןיוש טָאה ןעמ
 ַא :ןעטכַארטכױא טנעקעג רּונ סָאה ןעמ עכלעוו ,גנּורינער

 -עוטיעֿפ עניילק ַא ןּוא גנּומערטיעֿפ עסיורג ַא טימ גנורינער

 -ײמעגלַא ,גנּוריגער עלַארערעֿפ ַא ןּוא עמריזילַארטנעצ ַא ,גנוט
 .טעטירָאנימ רעד ןוֿפ טכערמיטש ַא ןּוא טכערמיטש סענ
 עיַא טריבָארּפכרּור ןּוא טכַאמעגכרּור ןיוש טָאה ןעמ ,ץוּוק
 -עגסױרַא ךיז ןעכָאה עלַא ןּוא גנּוריגער ןּוֿפ ןעמרָאֿפ עכילגעמ
 ןעצישעב ּוצ -- טנעבייצעגסיוא םלַא ,ךילֿפערטוָאֿפ םלַא ןעזיוו
 ,רעטײברַא םער ןעקירדרעטנוא ּוצ ןּוא רעטייבסיוא םעד

 גנוריגער עטסעב יד טרהיֿפעגניא טָאה ןעמ !רעגרע ךָאנ
 יו ,ךיילג ץנַאג םעמכ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ ןעשיווצ
 זיא יז ןוא ,ןעטַאַאמש עטגינײארעֿפ יד ןּוֿפ ןערינָאיּפ יד ןעשיויצ
 םער ןוֿפ רנעה יר ןיא טנעמּורטסניא סעכילקערש ַא ןערָאװעג
 טלעוו רעד ןּוֿפ רנַאל ןעכלעוו ןיא ,לָאפָאנָאמ ןעשיטסילַאטיּפַאק
 ןּוא רעכַאֿפנײא ןעװעג רעמיהפכייר עיהיא טימ רנַאל סָאד זיא
 -רעֿפ יד ןיא יװ ,רעניואוונייא יד ןעשיווצ טלײהטרעֿפ רעכיילג
 ןּוא ײרֿפ ןעוועג זיא סעלַא ?ַאקירעמַא ןּוֿפ ןעטַאַאטש עטנינייא

 -נעד ןּוא -- ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןעמּונעג ךיז טָאה רעדעי
 -נייא ַאזַא ,ןעטסעֿפ ַאזַא ,ןעקרַאמש ַאוַא רימ ןעניֿפעג ּואו ךָאנ
 עטגינײארעֿפ יד ןיא טםשרעה רע יװ ,לָאּפָאנָאמ ןעטלעצרָאװעג
 ,ךײרקנַארֿפ ןיא טינ םהיא ןעניֿפעג -ימ ? ַאקירעמַא ןוֿפ ןעטַאַאטש
 םעד רעטנּוא דנַאלסּור ַא ןיא רַאגָאז םינ םהיא ןעניֿפעג רימ
 ,סּומויטָאפסער ןעטסגרע



 אי -

 םעטסיס סָאד ןַא ,ןהעטשרעֿפ ּוצ ןָא ךילדנע טביוה ןעמ
 יר לײװ טינ ,טכעלש זיא גנּוריגער עויטַאטנעזערפער ַא ןוֿפ
 -רנּורג יד לַײװ;-. ןרעדנָאז ,טינ ןעגיומ קלָאֿפ ןּיֿפ רעטערטרעֿפ

 טלעיצ יז ,שלַאֿפ יא גנּוטערטרעֿפ -סקלָאֿפ ןּוֿפ עעריא
 | ,טבַאמ יד ןעבָאה לָאז רעקרַאטש רעד זַא ,ּוצרעד רּונ

 ןוֿפ עעריא ץעוויסערנָארּפ יד סָאװ ,עכַאורּוַא יד זיא סָאד
 ןעריוילַארטנעצ ּוצ טינ ו'יא טרעדנּוהרהַאי רענּוא
 -גיטע הט יד ןעקרַאטשרעֿפ ּוצ פינ ,טכַאמ יד
 יד ןעװעג ויא סָאד -- .גנּוריגער רעד ןוֿפ טייק
 +רהָאי םענעגנַאגרעֿפ ןיא רעניבָאקַאי יד ןּוֿפ עעריא עוויסערגָארּפ
 זַא ,טגייצרעּביא ןיוש ךיז ןעמ טָאה טייצ רעזנוא ןיא ,טרעדנוה
 ,שלַאֿפ זיא יז

 ןלָאו ןעמ ,זיא טייצ !רעזנוא - ןּוֿפ עעדיא-עוויֿפערגָארפ יד
 נעמ .ןּוא טכַאמ עטריזילַארטנעצ .עדעי רעקישש ףיוא ןעסיירּוצ
 טנֹנַאלּרעֿפ  ןעֿמ ,סּולֿפנײא והיא ןעמהענקעװַא רהיא ןוֿפ לָאז
 ,ןעטע טיל ַא נָאי צ א נ יד ןוֿפ טייקגיגנַײהבַאנּוא יד טינ טצעי
 רּונ ויא גנֹורערָאֿפ ענעי ,1848 ןיא טרערָאֿפעג סע טָאה ןעמ יו

 ,רערעטעפש רעֶד ּוצ ננּוטײרברָאֿפ יד  ,עדעררָאֿפ יד ןעוועג
 ,גנּורעדָאֿפ רערעגיטכיר

 רהעמ ,טייקגיגנייהכַאנּוא יד טצעי טגנַאלרעֿפ ןעמ !
 לָאז יז ןיילק יו , ,גנּוריּפּורג רעדעי ןּוֿפ ,עימָאנָאטױא יד םלַא
 רערעי ,טדָאטש רעד ןּוֿפ לַאטרַאװק רעדעי ,טדָאטש יד ,ןייז טינ
 ןעמיײברַא עכלעוו ,ןעשנעמ עפורג עדעי ,לעֿפרעד םערעי ,ףרָאד
 עכלעוו ,רעזייה עהייר ערעי ,ךַאֿפ 'ןעסיוװעג ַא ויב םייצ עסיוועג ַא
 ,ןרעדנַא ם'ןּוֿפ גיגנײהבַאנּוא ןייז לָאז סעלַא -= ,סַאג ַא ןעדליב

 ,ןעלַארעביל רהיא ,םע ןוערָאֿפ ןעטסיכרַאנַא רימ רּונ טינ
 -ורעֿפ ,טרָאד טסייה רהיא יװ ןּוא רענַאקילבופער ,ןעלַאקידַאר
 יר רעסיױא ,סע טגנַאלרעֿפ עלַא רהיא .סע טרערָאֿפ ,םע טגנַאל
 -יטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןּוֿפ רערהעל יד ןּוא עװיטַאװרעסנָאק
 ,עלוש רעש

 ןעירָאעהט עשיטסיניבָאקַאי יד ןוֿ סּולֿפניא םעד רעטנּוא
 ַא ןיא טבעילרעֿפ ךיז ןעמ טָאה 1793 ןוֿפ ןָאיצולָאװער רעד ןיֿפ



 יי טי

 ךלַאב ויא שינעבעילרעֿפ עיר רעבָא ,טאאטש ןעשיטַארקָאמעד
 -קריװ רעד ןוֿפ ןענָאיצקעל עגירעיורט יד ךָאנ ןעדנּואװשרעֿפ
 : | ,טייקכיל

 זיא טַאַאטש רעטסעב רעד וַא ,ןעזיוועב טנייה ןיוש יא םע
 ןעבעל עשימָאנָאקע סָאר ןערילּוגער ןּוא ןעריגער וצ גיהעֿפ טיִנ
 טרעװ קלָאֿפ ַא ןיֿפ ןעכעל עשימאנָאקע סָאר ,ןָאיצַאנ ַא ןוֿפ
 ןוֿפ ןעבערטש סעגיטייצכיילג ןּוא סעגיליוויירֿפ ַא ךרּוד טריגער
 ןערעלק ,ןערניֿפרע . ,םיוא ןעטכַארט עכלעוו ,ןעשנעמ ןענָאילימ
 רעד ייב רּוטַאנ רעד ןוֿפ עטֿפערק יד ןעכױרבעג ּוצ יװ ,סיוא
 טינ ןעק סָאר ,ןעכַאז עמהענעגנַא ןּוא עכילצינ ןּוֿפ ןָאיצקּורָארפ
 ,סערגנָאק ַא רערָא טנעמַאלרַאפ ַא ןערילָארטנָאק

 גיהעֿפ טינ זיא טַאַאטש רעד זַא ,ןעזיוועב רעטייוו זיא סע
 ךיז ןעק רנַאל ַא .דנײֿפ ַא ןעגעג רנַאל סָאד ןעגירײהטרעֿפ ּוצ
 -כרּור זיא רעני אוונייא רערעי ןעוו ;ןעגידיײהטרעֿפ םּוג ןַאד דּונ
 ןעגידײהטרעֿפ ּוצ סע ע עדיא רעד ןּוֿפ ןעגנּורד

 -םקלָאֿפ יר ןעריזינַאגרָא ּוצ גיהעֿפ טינ זיא טאַאטש רעד זַא
 =עג ןָאהטענ זיא סָאװ םעלַא .ןעזיוועב רעריװ זיִא גנּורעלקֿפױא
 ןָאהטעג זיא ,גנּורהעלקֿפױא-סקלָאֿפ ףױא גּוצעב ןיא ןערָאװ
 ,טַאַאטש םער ץָא רט ןוא טַאַאטש םער ןעגעג ןערָאװעג

 עטסערג יד טגייל ןּוא וויטַאװרעסנָאק גידנעטש זיא רעכלעוו
 -רעֿפ רערעי ןוֿפ ,גנורערנע רעדעי ןּוֿפ געוו | ףיוא רענייטש
 | ,גנּורעסעב

 רער ויא קלָאֿפ ם'וֿפ לַארָאמ רעד ןיֿפ רעצישעב סלַא
 ןייז. ,לַארָאמ רעויד ןוֿפ .רעבראדרעֿפ רעטסערג רעד טַאַאמש
 --- ,סינגנעֿפעג םָאר ןעֿפַאשעב ּוצ ןעוועג זיא המכח עטסערג
 ןּוא .ןעכערברעֿפ ןּוא טײהנעברָאריעֿפ ןּוֿפ םעמיזרעווינוא עזיד

 ףיוא ןעמהענ זּומ ץכלעוו ,טֿפַאשלעזעג יר לָאמַא רעריוװ זיא םע |
 םער ןעגרָאזרעֿפ ּוצ עֿפליה עטַאוװירּפ ךרּור טסַאל ערעווש יד ךיז
 ןעברָאדרַעֿפ טָאה טַאַאטש רעטריזילַארטנעצ רעד ןעכלעוו ,ןעשנעמ
 ,ןעֿפרָאװעגסױרַא ןּוא

 ענייז טימ טלַאהרעטנּוא ןּוא טציטשרעטנּוא טַאַאטש רעד
 טמּוק םע ןעװ  ,לָאֿפָאנָאמ םער ײצילָאּפ ןייז טימ ןּוא רעמכיר



 -רעטנוא םעד ןיא ןעכילקילגנּוא םעד ןעגיריײהטרעֿפ ּוצ רעבָא
 יד -- ץרוק ,עלַא רימ ,ךיא ,רהיא ןָאהט סע ןעזּומ ,ןעטקירד
 ,טֿפַאשלעזעג

 סעצנַאנַא טײברַאעג טָאה שנעמ רעד ,רעטרעװ עצרוק ןיא
 -םננּורינער ַא ןעטײברַאּוצסױא טריבָארּפ טָאה ןּוא טרעדנּוהרהָאי
 רערָא רהעמ ןייז לָאז סעכלעװ ,םעטסיסיסגנּוריגער ַא ,ןישַאמ
 סעויד ןּוֿפ ערנע םּוצ ןּוא -- ךילגערטרע ןּוא גירנעטשנָא רעגינייוו
 ןַא ,טנייצרעביא ןּוא ןהעזענמווַא ךיז רע טָאה טרעדנוהרהָאי
 -סקלָאֿפ ,ןעטנאטנעזערפער ףױא ןעוָאלרעֿפ טינ ךיז ןעק רע

 ענייז ןיא ןעטערטרעֿפ םהיא ןעלָאא עכרעו ,רעטערטרעֿפ
 ,רעריצּורָארפ-טימ םלַא ,רַאבכַאנ סלַא ,רעגריב סלַא ןעטכילֿפפ
 -רעניא ךיז טָאה רע .טֿפַאשלעזעג רעד ןּוֿפ רעילגטימ םלַא --
 -עב ךיז ,סָאלש ןייז ןיא ןעסילשרעֿפ טינ ךיז ןעק רע זַא ,טגייצ
 רעלהָאצ-רעייטש ַא ,רעבעגמיטש ַא ןוֿפ עלָאר רעד טימ ןעגינג
 יד ןיא טֿפַאשלעועג רעד ּוצ ןעגנּוהיצעב ענייז ןעזָאלרעביא ןּוא
 ,ןעמרַארנַאשז ןוא טיילסילָאפ ןוֿפ רנעה

 ּומ ,טֿפַאשלעועג רעכילשנעמ ַא ןיא ןעבעל לי רע ןעוו
 רעד ןּוֿפ ןעבעל סָאר עיגרענע ןייז ןּוֿפ לייהט ַא ןעבעגבָא רע
 -ענ רעד ןוֿפ רעילגטימ סעגיטעהט ַא ןייז רע זּומ ,טֿפַאשלעזעג
 ןעמהענוצנָא ךיז םייצ רעדעי וצ טיירעב זיא עכלעוו ,טֿפַאשלעז
 רע ןעװ ,ּפָא ךיז טרעדנָאז רע ןעװ ,עלַא רַאֿפ ןוא ןערעי רַאֿפ
 -לעועג רער ןוֿפ רעילגטימ ַא ןוֿפ ןענָאיצקנוֿפ יד רעביא טזָאל
 .ןעיירעב רעמיב ךָאנרעד סע רע טעװ ,טַאַאטש םעד טֿפַאש

 ןעגילייהטעב ךיז רע וומ ,רעיהט סעכילטֿפַאשלעזעג םלַא ;
 רע ןעוו ןוא טֿפַאשלעועג רעד ןוֿפ טייקגיטעהט רערעי ןיא
 טםינ ףרַאד רע וַא ,םיורַא רע טהעו -- ,סע טוהט
 אבער אה

* * 

 םעד טריויטירק לעיֿפ יװַא ןּוא טֿפָא יװַא ןיוש טָאה ןעמ
 ןעמ :טעטירָאטױא יד ןּוא ץעועג סָאד ,גנוריגער יד ,טַאַאטש
 עשיטסיכרַאנַא ןיא ןעבירשעג לעיֿפ יװַא רעבירַאד ןיוש טָאה
 טינ ןיֿפעג ךיא זַא ןינּוקַא ב ןּוא ןָאהדּורפ םייז ןעטֿפירש



 ןעבױהרָאֿפרעה רּונ ליװ ךיא ,ןעלָאהרעדיװ ּוצ םע ,גיטיונ רַאֿפ
 ,ןעטקנּופ ערערנָאזעב עגינייא

 ןעכַאורּוא יד טשרָאֿפעג ןעבָאה ןעטסילַאיצָאס עשטייד יד

 -עב סקרַאמ לרַאק .םעטסיס-סגנּוטײבכױא ןעגיטנייה םעד ןיֿפ
 רעד וצ ןעֿפלָאהעגטימ רּונ טָאה טַאַאטש רעד וַא ,טעטפיוה

 םַאד ךיז טָאה רעטעפש .לַאטיּפַאק ןוֿפ גנולמַאזֿפױא רעטשרע
 עצעועג ץעשימָאנָאקע עסיוועג ךַאנ טלעקיו טנע ןיילַא לַאטיּפַאק
 יד ,ןעֿפלעה טֿפרַארעג טינ ןיוש םהיא טָאה טַאַאמש רעד ןּוא
 רעטײברַא ם'ןּוֿפ גנּוֿפַאלקשרעֿפ יר ןּוא לַאטיּפַאק ןוֿפ גנּולמַאנָא
 בױא ,םיוא טינ ןױש טכַאמ םע ;געװ רעייז ןײלַא ןיוש ןעהעג
 ,טינ רערָא רעטנּוא ייז טֿפלעה טַאַאמש רעד

 עירָאעהט עטַאװָאטסָארפ עויד זַא ,ךילגעמ רהעז זיא סע
 רעבָא ןיא ױז ,הטרעװ ןעשירָאטסיה רהיא טַאהעג לָאמַא טָאה
 ,שלַאֿפרנּורג ךָאד

* * 
' 

 טָאה ,טריטסיזקע טַאַאטש רעד טייצ זַא ,טקַאֿפ ַא זיא סע
 םעד ןעציטש ּוצ ןּוא ןעֿפלעה ּוצ טרעהעגֿפױא טינ לָאמנײק רע
 -םיוקע ןייז ןּוֿפ עלעווק יד זיא סָאד ,ןעמערָא םעד ןענעג ןעכייר
 גירעביא ןעצנַאג ןיא רע זיא טסנָאז ,ןָאהט םע וּומ רע ןּוא ץנעט
 .ןעריטסיוקע טנעקעג טינ טלָאװ ןּוא

 רעטײברַא םעד ןּוא טסילַאמיּפַאק םעד ןעזָאל ּוצ טָאטשנָא
 ,ןעגעיז טעװ ייז ןּוֿפ רענייא זיב ,ךיז ןעלגנַאר ןּוא ןעֿפּפמעק ןײלַא
 -נעטש טלַאה ןּוא ףפמַאק םעד ןיא ןיירַא גידנעטש ךיז רע טשימ
 -סיה ןייז זיא סָאד לייוװ ,ןַאהמ סע וומ רע .ןעכייר ן'רַאֿפ גיד
 ,עבַאגֿפױא עשירָאמ

 עסיורג עלַא ןּוא טייצ רעזנּוא ןּוֿפ סנעגעמרעֿפ עסיורג עלַא
 ,גנוגיליװנייא רעד טימ ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז רעמיהטכייר
 סָאד .טַאַאטש ם'ןוֿפ ףליה רעד טימ גידנעטש טינ ךיוא ןעוו
 םענייק ּוצ טָאה סעכלעו ,דנַאל ןעקערטש עסיורג ןּוֿפ ןעבױרנָא
 יר ,ַאפָאריײא ןוֿפ ןעטסָא ןיא ןּוא ַאקירעמַא ןיא ,טרעהעג טינ
 -ֿפַאשלעועג-ףיש עסיורג יד ,ןענהַאבנעוייא יד ןּוֿפ ןעלָאפָאנָאמ
 ,ץעוז ןוֿפ לַאנַאק רעד יװ ,ןעלַאנַאק -סלערנַאה עסיורג יד ,ןעמ
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 ןיא ןהַאבנעזיײא קיֿפיסַאֿפ -קיטנַאלטַא עסיורג יד ,ַאמַאנַאפ ןוֿפ

 רעד ןוֿפ ,קנייב ןוֿפ ןעלָאּפָאנָאמ יד ,ַארַאנַאק ןּוא אקירעמַאידרָאנ

 ,ןעינָאלָאק יד ןּוֿפ גנוטייבסױא יד ,םענעימ ײלרעלַא ןּוֿפ ,עזרעב
 -יואוונייא יד טֿפַאלקשרעֿפ ןַאמֿפױק רעסיורג רעד עכלעוו ךרוד

 =ייב םּוצ יװ ,רנַאל ןיא רעשרעה רעכילקריוו רעד זיא ןּוא רענ
 -ירֿפַא-ריז יד ,עינַאּפמָאק עשירניא טסָא עטמהירעב יד לעיּפש
 עלעיֿפ ןּוא עינַאפמָאק ייב-נעזרּוה יד ,עינַאּפַאמָאק עשינַאק
 טֿפלעה רע יװ ,טַאַאטש םעד ןעמ טניֿפעג לַארעביא ,ערעדנַא
 רעֹונּוא ןיא ,ןעדרַאילימ ןּוא ןענָאילימ ןעכַאמ ּוצ עכייר יד
 טַאַאטש רער ויא ,רעטלַאלעטימ ןיא יו טייצ
 ץטיןר; ןּוֿפ רערנירג רעד ןּוא '"ועכַאמ, רעד

 ,סנע געמרעֿפ
 ּוצ ךױא טֿפלעה רע ,סנענעמרעֿפ עסיורג רּונ טינ רעבָא

 סָאװ ,ןוֿפרעד טינ ןיוש רייר ךיִא .סנעגעמרעֿפ עניילק ןעכַאמ
 -ָארּפ יר רַאֿפ קרַאמ םעיינ ַא לָאמ סערעי טנעֿפע טַאַאטש רעד
 עּבלעװ ,רעדנעל ערמערֿפ ענעדישרעֿפ ןיא דנַאל ם'|ּוֿפ ןעטקּוד
 ברעמ ןיא טלָאװ ןעינָאלָאק עויר ןהָא --- ,ןעינָאלָאק טֿפּור ןעֶמ
 רנַאלשטייר ,ןעינַאֿפש ,ךײרקנַארֿפ ,רנַאלגנע --- ַאּפָארײא
 לעיֿפ יװַא ןעֿפױהוצֿפױא ךילגעמנּוא ןעװעג -- ערערנַא ןּוא

 לייו ,עטײלֿפױק עבייר עגינייא ןּוֿפ דנעה יד ןיא רעמיהטכייַר
 ןּוא טַאַאטש םעד ףליה ּוצ טינ טֿפּור ןַאמֿפױק רעכייר רעכלעוו
 ?רערנעל ערמערֿפ ןיא ןעגנומהענרעטנּוא עלעיצרעמָאק ענייז
 -רָאֿפ ַא ,טנַארעֿפעיל ַא ןרעוװ ּוצ םינ טמיורט ןַאמֿפױק רעכלעוֶו
 ןּוֿפ ןייז וָאל ,ןּונ ,רעשררעה ַא ןּוֿפ עעמרַא רעד ייב ,קישטַאיר
 ןַאמ-סטֿפעשעג רעכלעװ ? טָאפסער ןעשילַאטנעירָא םעניילק ַא
 ןוא קיטילָאֿפ ךרּוד ןעגעמרעֿפ ןייז ןרעסערגרעֿפ ּוצ םינ סע טנּוז
 -נערטנייא רהעז ַא זיא קיטילָאפ יד --- ? ןעגירטניא עשימילָאפ
 ,ןַאטסינַאנֿפַא ןיא רלעג רהיא ייב טכַאמ ןעמ .לעקיטרַא רעכיל
 ,רנַאלגנע ןעכייר ןיא יװ םקנופ

 קירוצ רהָאֹי רנעויוט טימ ןָאהמ טגעלֿפ טַאַאטש רער סָאװ
 רע טוהט סָאד ,גינעק ם'ןוֿפ עטיווס יד ןוא רעטיילגעב יד רַאֿפ
 ,גנוריגער רעד ןוֿפ רעקעל-רעלעט יד רַאֿפ טצעי
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 טַאַאטש רעד זַא ..,ןעגָאז ןעמ ןעק ,ןעבָארּפשעג שירָאטסיה ;
 רע סָאװ ,רַאֿפרעד רינ ןערָאװעג רעכַאווש ןעטייצ עגיטנייה .זיא
 רעגריב ןוֿפ סַאלק ןייא ןעכַאמ וצ ךייר דנַאטשמיא רהעמ טינ זיא
 סענַאייָאװד -- רעגריב ערעדנַא ןוֿפ גנונכער ףיוא רערעװטנע
 ,ןעטַאַאטש ערערנַא  ןוֿפ גגונכער ףייא רערָא -- סעקישוומ .ןוא
 ןייז ןעליֿפסױא םינ ןעק רע ןעװ ,רנורג וצ טהעג טַאַאטש רעד
 עטביורעב יד ןוֿפ ךיז .ןעּפַאכֿפױא סָאד .עבַאנֿפױא עשירָאטסיה
 שירָאטסיה -- ןענייז .טַאאטש ם'ןוֿפ ןרעוו .רעכַאװש סָאד ןוא
 ןעשנעמ רעגינייװ סָאװ ,ןעטקַאֿפ עלעלַארַאּפ --- ןעכָארּפשעג
 ,טַאַאמש רעד טיעוװ רעכַאװש ץלַא ,ןעביורעב ךיז ןעזָאל סע
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 -עג םעד ,טאַאמש טרָאס רעדנַא ןַא ןעטּכַארטעב רימָאל
 ןעגעוו גינייוו ךיז טרעמיק רעכלעוו ,טאַאטש .ןעלַארעביל;ןעטנַאנ
 רערנעל עלַא ןוֿפ ןעלַארעביל יד עכלעוו ,טַאַאמש םעד ,עכייר יד
 ןעמַארקָאמער-לַאיצָאס יד ןוא לַאעדיא םלַא רָאֿפ ךיז ןעלעטש
 ,ןעלַאֿפוצנָא םהיא ףיוא בעיל רהעז ןעכָאה

 טָאה רע .עיזַאשנַאֿפ רעד ןיא רונ םריטסיזקע .טָאַאטש ַאזַא
 ,ןעריטסױקע טינ לָאמניק םעװ ןוא טרימסיזקע:- טִינ לָאמניײק
 ךורפשרעריװ ַא ,טסבלעז ךיז ןיא ךורפשרעריוו ַא זיא רע לייוו
 .ןעפיצנירּפ עניייז ןיא:

 ם ַארַא ןוֿפ ,ןעטסימָאנָאקע עלַארעביל עלַא ,ךילקריוו .ןוא
 ןעסיוו טלָאװעג טינ תמאב ןעבָאה ,יר ַא ניל ָאמ יב הטימס
 ,טַאַאטש רעגיטעהט ַא ןעוועג זיא לַאעריא רעייז .טַאַאמש ַאזַא ןוֿפ-
 ַא ,ןעשימנײרַא סעלַא ןיא ָאי ךז לָאז רעכלעוװ ,טַאַאטש ַא
 ןעטסנוג וצ לעיֿפ רהעז רערָא סעלַא ןָאהט לָאז רעכלעװ ,טַאַאמש
 סָאװ ןָאהמ ןענעמ לָאז טַאַאמש רעד -- ,טסילַאטיֿפַאק ם'ןוֿפ
 -סיוא יד ןעריטנַארַאג לָאז רע ,גנומייבסיוא יד רַאֿפ לו רע
 ,ננומיוב

 םָאװ !לַאעריא רעדנַא ןַא טַאהעג לָאמַא ןעד יז ןעבָאה == |
 ? טייקכילקריו רעד ןוֿפ ןעגָאז ןיוש רימ ןעלָאז

 עבלעוו ,ןעגנוגינײארעֿפ-רעטײברַא יד ןענעג עצעזעג יר טייז
 -ער רעסיורג רעד ןוֿפ טייצ רעד ...ןיא -ןעבעגעגסױרַא טָאה ןעמ



 יי / ==

 -יירטס יד ןעגעג עצעזעג עשילגנע עכילקערש יד טייז ;ןָאיצולָאװ
 רעקיירטס ַא ןעגנייהפיוא טגעמענ טָאה ןעמ עכלעוו ךָאנ ,רעק
 ןעקישרעֿפ סהיא 1848 יהָאי םעד זיב ןוא ,1818 רהָאי םעד ויב

 -ירטס ןוֿפ ןעסיש םוצ זיב ,עגרָאטַאק ףיוא ןוא גנוטסעֿפ ַא ןיא
 רעד ןיא ןוא ןעילַאמיא ,ןעינַאפש ןיא ,ןעיגלעב ,ימרופ ןיא רעק
 ןעֿפרָאװעגנײרַא טָאה ןעמ עכלעװ ,ערעינָאנַאק יר זיב ,ץייווש
 -רעֿפ סָאר ויב ןוא ללוה ןיא קירוצ םייצ ַא טימ רעסַאװ ןיא
 טימ ןעקאהּוצ טעװ רע זַא ,11 םלעהליו רעזייק ןּוֿפ ןעכערפש
 -ּוא --- רנַאלשטיײיד ןיא ןענעימ יד ןוֿפ רעקיירטס יד ןעדרעוװש
 ץ'רַאֿפ ןעמּונעגנָא טַאאטש רעד ךיז טָאה לַארעביא ןּוא םּוטעמ
 ,רעטײברַא םעד ןעגעג טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא טסילַאטיּפַאק
 -ײברַא עמירָא יד ןעסָאשעג ןּוא טקַאהעג גּונעג ןיוש טָאה רע
 יד רעגניֿפ ַא טםימ טוהירעגנָא לָאמַא רענָא רע טָאה !רעט
 ? רעטייבסיוא

 רעד ןּוֿפ רערהיֿפנָא יד טינ ןער ןעמיורט טצעי רַאנָאז ןּוא
 טימ ןענָאלש ּוצ ,רנַאטשּוצ ןעטרעיֿפ םעד ןיא ,עיטַארקָאמעד
 -גנע ןיא "בָאמ, םעד ,ךײרקנַארֿפ ןיא "עילַאנַאק, יר ןעדרעווש
 רַאגָאז סע ןעבָאה יז ? ןילרעב ןיא "לעדניזעג, סָאר ןּוא דנַאל
 יז ןעבָאה ןּוא ,ןעננּומייצ ערעייז ןיא טגידערפעג ךילפנעֿפע
 ליװ סע רעװ ?שיגָאל םינ ןעד יז ןעלדנַאה ?טכער טינ ןעד
 ם'ןּוֿפ ןעגלָאֿפ עלַא ךיז ףיוא ןענָאוט זּומ רער ,טַאַאטש ַא ןעבָאה
 ,טַאַאטש

 סָאװ סעלַא ףיוא טלַאה עכלעוװ ,טכַאמ יר זיא טַאַאטש רעד
 לָאּפָאנָאמ םעד ןּוא ןטכייר םעד טריטנַארַאג רע לייוו ,טריטסיזקע
 -קָאמער-לַאיצָאס רעד ןּוֿפ ןָאיצּולָאװער יד ןעװ ,ןעגעמרעֿפ ןייז
 לעטנהעצ ַא ןעײרֿפעב לָאז ןּוא ןעכערבסיוא ןעגרָאמ לָאז עיטַאר
 -- ןעוּומ יז טעװ ,סּומזילַאטיּפַאק ןּוֿפ ךָאי ןּוֿפ רעטײברַא יד ןּוֿפ
 -ןיינ עגירעביא יר ןעררעווש טימ ןעקַאהּוצ -- טַאַאמש םלַא
 ,ןעטייבסיוא ךיז ןעזָאל םינ ןעלעוו עבלעװ ,"ןעילַאנַאק} לעטנהעצ

. * 

 -םיוא יד ןּוֿפ רעמיהטכייר יד טֿפַאשעב טַאַאטש רעד ,ָאולַא
 טימ ןָאהטעג סע טָאה רע יװ ,טנייה סע טוהט רע ,רעמייב
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 טלַאה ןיא שציטשרעטנּוא רע ,קירּוצ רהָאי רנעזױט טימ ,טרעדנוה
 רעד ךרּור עסַאמ רעד ןּוֿפ גנוטייבסיוא יד טכַאמ ןייז ךרוד ףיוא
 : טסיײה טעמיראנימ עזיד יװ ,סױא טינ טכַאמ םע ,טעטירָאנימ
 ,עיטַָארקָאמער-לַאיצָאס יר רערָא עיזַאושזרּוב ,טייקכילטסייג ,לערַא

 ! ייברעד ןעבילבעג ךָאנ סע טלָאװ ןּוא
 ַא רָאֿפ טלעטש טַאַאטש רער זַא ,רעבָא זיא טקַאֿפ רעד

 עצנַאג סָאד ךרּוד םגנירד רעכלעוו ,פיצנירפ ַא ,גנּוצעזנעמַאזּוצ
 -פסָאק רהעמ ויא רעכלעוו ,םעטסיס ַא ,ןעבעל עכילטֿפַאשלעזעג
 ,ןעקנייר רּונ ךיז ןעק ןעמ יװ ,טלעטשעגנעמַאוּוצ רהעמ ,טריציל

 ןיא רָאנ לַאטיּפַאק ןוֿפ טכַאמ יר טינ טהעטשעב ,םנעטשרע
 ןּוא ןענישַאמ ענייז ןיא ,ןעקירבַאֿפ ענייז ןיא ,עקיטשדלָאג ענייז
 ךילכעוטפױה טניל לַאטיּפַאק ןּוֿפ טכַאמ יר ,רעדנעל ענייז ןיא
 -ָארפ ם'ןוֿפ טיױנ רעד ןיא ,עסַאמ רעד ןוֿפ טײקמירָא רעד ןיא

 ךיז ענהָא ןעכָאװ ייווצ ןייק ןעבעל טינ ןעק רעכלעוו ,רעירַאמעל
 טכוז טַאַאמש רענילייה רעד .,טסילַאטיּפַאק םּוצ ןעֿפױקרעֿפ ּוצ
 ןוֿפ ןעבעל ּוצ טױנ עויד ,טײקמירָא עזיר ןעטלַאהּוצטסעֿפ רונ

 ,"ַארנַאמָאק ַאיַאסָאב; רעצנַאג רעד טימ ליױמ ןיא רנַאה רעד

 ךו טבױה סע ּואו ,טרָאד ןײרַא גירנעטש ךיז ןעשימ עכלעוו
 טָאה טַאַאמש רעד .טײביַא ןּוא לַאטיּפַאק ןעשיווצ ףפמַאק ַא ןָא
 עײר ןעטלַאהוצטסעֿפ םּוא ,לעטימ טימ לַאנעסרַא ןעצנַאג ַא
 ,רעטײברַא ם'|ּוֿפ םיונ עויד ןיא דנעלע סעזיר ,טײקמירָא

 עכלעװ ,ןרעייטש ךרּור טײקמירָא יד טסעֿפ רע טלַאה ָאד
 ןעכַאמ עבלעװ ,ןעלָאּפָאנָאמ ךרּוד ןּוא רעױנ םעד ןעקירדּוצ
 -רעטנּוא יד םינ רע םטוָאל טרָאד ,טסילַאטיּפַאק םער קרַאטש
 -ּוצכרּור ךיז ןּוא ןעמּוקנעמאזּוצ ךיז עטֿפַאלקשרעֿפ ןּוא עטקירד

 -ֿפױא-סקלָאֿפ רער ןוֿפ לָאּפָאנָאמ ַא רע טכַאמ טרָאר ; ןערייר
 ,לעטימ עבילנעמ עלַא טימ ןעכַאװשּוצבָא יז טכוז ןּוא גנּורהעלק
 -ָאירטַאפ ןּוֿפ עעריא יד ןעכַאמ-גילייה ךרּוד ,עעמרַא רער ךרּוד
 ץרַאֿפ ןיא ןעטעטירָאמױא רַאֿפ טקעפסער םעד ךרּוד ,םּומויט
 ,טֿפַאשנעסיװ רעשלַאֿפ רעד טיג רע עכלעוו ,ןעלּוטיט ךרּוד ,ץעזעג
 יר ןעשלעֿפרעֿפ ּוצ רע טבּוז ןענעו ןּוא ןעלטימ רעדנעזיומ ךרּוד
 | .ןעבייר ם'ןוֿפ ןעטסנּוג ּוצ גנּוניימ עבילטנעֿפע

 09 ששת עי,,,,;2,,תא,,,ןכע,,"-.........,,.......



 יי יש

 ּומ ןעמ סעכלעוו ,םעטסיס סעשילעֿפײט סעצנַאג ַא ויא םע
 ,טעטײברַאעגסױא טרעװ סע ןעװ ,טּונימ רעד ןיא ןערידוטשסיוא
 ענהעש ןהָא ,ײרֿפ םױיַא ךָאנ טנָאז רעכַאמצעזעג רעד ןעװ
 רערָא גינעק רעד סָאװרַאֿפ ,ןעזַארֿפ ערנעגנילק ןהָא ןּוא רעמרעוו
 -רעד טינ ףיַאד ןעמ סָאװרַאֿפ ןּוא ןָאהט ױזַא זּומ טספַאּפ רעד
 ,ןָאהט שרעדנַא קלָאֿפ םעדר ןעוָאל

 ןעננוטכירנייא ןּוא ןענָאיצּומיטסניא ןוֿפ ץענ עסיורג ַא ךרּוד
 ןּוא ןעסַאלק ענערישרעֿפ ןיא רעגריב יד טַאַאטש רעד טלייהטּוצ
 ךיז ןּוא ןעגינײארעֿפ ךיז םינ ייז רע טוָאל ךרּורַאד ,ןעײטרַאּפ
 -עגייא רעייז רַאֿפ ןיא ןעסערעטניא ענעגייא ערעייז רַאֿפ ןעגרָאז

 ךיז ןָאלטכַאמ ,ךַאװש רעהירֿפ יז טכַאמ רע ,טייהרעכיז רענ
 ןיוש ךיז ןענעק יז וַא ,טהעז רע ןעװ ןּוא ןעצישעכ ּוצ ןיילַא
 עצעועג ענייז ,רעטכיר ענייז ייז רע טקיש ,ןעֿפלעה טינ ןײלַא
 ,ןײלַא ךיז ןעגעג ןעגיריהמרעֿפ ּוצ יז םּוא עטמַאעב ענייז ןּוא

 -ינײארעֿפ ַא ךיז טערליב סע זַא ,טַאַאמש רעד שהז םיוק
 -עג ַא סעפע רערַא ןָאינּוי ַא ,עלּוש ַא ,ןָאיצַארָאּפרָאק ַא ,גנּוג
 טרילּונער ,סעֿפַאל ענייז ףױרַא רהיא ףיוא רע טגייל ,טֿפַאשלעז
 טכַאמ ,טַאאטש םעד יז טרירָאּפרָאקניא ןּוא יז טרילָאוטנָאק ,יז
 ןּוֿפ לעּפמעטש ַא ןהָא ,םינביולרע ןַא ןהָא ,ךַאז עכילצינ ַא סעפע
 ,ןהעז טעװ רהיא ןּוא ,רעמּונ עלעיציֿפָא ןַא ןהָא ,גנּוריגער רעד
 .ןעבָאה טעו רהיא סָאװ

 ריֿפ ןּוא ןַא לַאטיּפַאק ןיֿפ טכַאמ יד זיא טייז ןייא ןּוֿפ ןעוו
 לעיֿפ ךָאנ טייז רערערנַא רעד ןּוֿפ זיא ,קרַאמש רהעז ןיוש ךיז
 -םנּונ ּוצ םיױא טביא טַאַאטש רעד עכלעוו ,טכַאמ יד רעקראמש
 -ּומיטסניא ןּוא ןעגנוטכירנייא ענייז ךרּוד לַאטיפַאק ם'ןּוֿפ ןעט
 ןילפיצסיד ךרּוד ,גנּורינער רעד ןּוֿפ עלײהטרּוארָאֿפ ךרּוד ,ןענָאיצ

 ,לעטימ ערערנַא רעדנעזוט ךרּוד ןּוא
 ןוא סעמּוג ןּוֿפ ,טכערנוא ןּוא טכער ןוֿפ עֿפירגעב עלַא

 יד ןּוֿפ ןּוא ןעגיצנייא ןעדעי ןּוֿפ עטכער יד ןּוֿפ ,סעטכעלש
 עויד עלַא -- ,ןיעדנַא םּוצ ןעשנעמ ןייא ןּוֿפ עסינמלעהרעֿפ
 -רעֿפ ,טרעטנָאלּפרעֿפ ,טהערדרעֿפ ןרעװ עֿפירגעב עגידנעווטיונ
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 ,ןערהעל עשלַאֿפ ךרּוד טּונ מ ערעי ןיא ,טייצ רערעי ןיא ןעברָאד
 םייהדניק ןייז ןיא רעגריב םעד רעביא טיג טַאַאטש רעד עכלעוו
 ,ןענָאיצוטיטסניא ענייז ךרּוד

 ,טַאאטש ם'ןוֿפ ןעלָאר ענערישרעֿפ יר ןעהעז רימ ןעוו ןּוא
 -ָאיצקנוֿפ עשירָאמסיה ןּוא עכילקריוו ענייז ןעריזילַאנַא רימ ןעוו
 ,סולֿפנײא ןעכילרעש ןעכַאֿפלעיֿפ ןייז ןעהעטשרעֿפ רימ ןעוװ ,ןענ
 ,טַאַאטש ןוֿפ גנוניײנרעֿפ רעד ּוצ ןעמּוק רימ ןעזּומ

 טנעלֿפ ןעמ יװ ,גנּוריגער יד ןעגעג רּונ םינ ןענייז רימ
 עלַא ןעגעג ,טסייה סָאד ,ט ַאַא ט ש ןעגעג ןרערנָאז ,ןעגָאז לָאמַא
 -רָאֿפ ענייז עלַא ןעגעג ,ןעגנומבכירנייא ןיא ןענָאיצוטיטסניא ענייז
 -עב ןוֿפ םעטסיס םעויד ןעגעג ןוא ןעבעל ןעכילטנעֿפע ןוֿפ ןעמ
 יר זַא ,ןעניֿפעג רימ .ןרעדנַא םּוצ ןעשנעמ ןייא ןוֿפ ןעגנוהיצ
 ,זָאלצונ ןּוא ךילדעש זיא ,פיצנירֿפ ןייז ,טַאַאטש ןוֿפ עעריא

 רעכלעוו ,סקואויסיא רעשירָאטסיה ַא זיא טַאַאמש רעד
 רעקלעֿפ יר ןוֿפ ןעבעל ןיא טע'בנגעגניירַא םַאזגנַאל ךיז טָאה

 עכילרעדירב ,עײרֿפ יד ןוֿפ ץַאלּפ םער ןעמונרַאֿפ טָאה ןוא
 ,(םימבש) עמעטשסקלָאֿפ רערָא ןעילימַאֿפ יד ןיֿפ ןעגנונינײארעֿפ
 ןוֿפ ןעגנוגיניײארעֿפ ןוא רעֿפרעד יד ,ןעילימַאֿפ ןוֿפ ןעפורג יד
 יװ ,גנוגיטֿפעשעב ןייא טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ ןעפויג
 םָאה טַאַאטש רעד ,רעקרעװדנַאה רעדָא רעטײברַא-דרע ,רעשיֿפ
 יד זַא ,יצרער ןעגָארפעגיײב רונ טָאה ןוא ןעסירוצ ,טלייהטוצ ייז
 ,טעטירָאיַאמ יד ןעטייבסיוא ןוא ןעֿפַאלקשרעֿפ לָאז טטטירָאנמ
 עגירעיורט ענייז עלַא טימ םקואווסיוא ןעשירָאטסיה ןעזיד ןעגעג
 ,רימ ןעֿפּפמעק ןענלָאֿפ

 ,ּוצרעד ןעגָארטעגיײב טָאה ןעגנּוניישרע ןוֿפ עסַאמ .עצנַאג ַא
 רער :ןעלקיווטנע ןפוא ן'ַאזַא ףױא ךיז לָאז טַאַאטש רעד זַא
 ,רענעק-ץעועג יר ןּוֿפ ,ןעטעטירָאנימ עשירעגעירק יר ןּוֿפ שנואוו
 טלָאװעג ןעבָאה עכלעו ,רעטסירפ יד ןּוא עטרהעלעג יד ןוֿפ
 ןרעכזרעֿפ ּוצ ךיז טייקגידנעװטױנ יד ;ןעסַאמ יד ןעשרעהעב
 יד ,ליװ עבלעװ ,עבריק יד ; ןעסיורד ןוֿפ ןעלַאֿפנָא יד ןעגעג
 -נַאיב רעדָא עשימיור סָאד ;ןרעװ טכרָאהעג לָאז טעטירָאטױא



 == א יב

 -סעריחרומ יד ןּוֿפ כָא ךילטנענייא טמַאטש סָאװ ,טכער עשימ
 -שנעמ רעד ןוֿפ טײהנעגנַאנרעֿפ עצנַאג יד טסייה סָאד ,ןעיטָאפ
 ,טֿפנּוקּוצ רהיא ןענעג םענייאניא ןעדנּוברעֿפ ,טייה

 טכַאמ יד ןּוא טכַאמ עשירעטילימ יד ,ץעזעג סָאד ,עכריק יד
 ןוֿפ ךשמ ןיא ךיז ןעכָאה םוהטכייר ןעטעװעבַארעגנָא םעד ןוֿפ
 -ָאה יז ; ןענינײארעֿפ ןייא ןיא ןעטלַאהעג עטרעדנּוהרהָאי עצנַאג
 ,ןייטש רַאֿפ ןייטש ,זײװכַאלסיב ןּוא םַאוגנַאל םײברַאעג ןעב
 -ּוטיטסניא ערעייהעגנּוא עזיד טלעטשעגֿפױא ,דנַאװ רַאֿפ דנַאװ
 םעד ןּוֿפ עלעקניוו םערעי ןעגנּוררכרּוד ךילדנע טָאה עכלעוו ,ןָאיצ

 םעד ןיֿפ ןּוא חומ ןעכילשנעמ םעד ןיֿפ ,ןעבעל ןעכילטֿפַאשלעועג
 ,"טַאַאטש, ךיז טֿפּור סָאװ עקוװַאיּפ יר --- ,ןעצרַאה ןעכילשנעמ

 -מוא ךיז ידכ ,ןעטכינרעפ סָאד רימ ןעליװ עקווַאיּפ יד טָא
 ,ןעשנעמ עטײרֿפעב ןוֿפ עסינטלעהרעֿפ עײרֿפ יד ּוצ ןערהעקּוצ

 טיול ךיז ןע גינייארעֿפ ןּוא ךיז ןעריפּורג ,ךיז ןערירעדעֿפ עכלעוו
 ,טנעמָאמ םעד ןּוֿפ עסינֿפרירעב יד

 רהעמ ץלַא ןײװכַאלסיב עקוװַאיּפ יד טברַאטש ,סנעגירעביא
 טכַאװ טיײקגירנעטשטסבלעו ןּוֿפ טסײג רעד רעטייװ סָאװ ,בָא
 ,ויא ןעליוו רימ סָאװ סעלַא ןּוא -- ,םּואיווידניא םעד ןיא ףיוא
 ,פַאלק-טױמ םעד ןעגנַאלרעד רהיא לָאז ןעמ

 יי

 ןעּבָאה רימ סָאװ ,געװ רעד וַא ,םּונ ץנַאג ןעסייו רימ
 ןייז ןעק ,ּוצרעד ןעמּוקּוצ ןעלעװ רימ טענַאװ זיב ,ןהעגּוצכוּוד
 ןעק ףפמַאק רעגיָאד רער זַא ,ךיוא ןעסייװ רימ רעבָא ,גנַאל
 לָאו שנעמ רעגיצנייא רערעי ןעוו ,רעגנייל ךסַא ןרעױורעג ךָאנ
 ןעײרֿפעב ּוצ ךילנעזרעפ ךיז ןעטייקכילגעמ עלַא טימ ןעכוז טינ
 ןוֿפ השוויב ןעגָארקעג טָאה רע סָאװ ,ןעלײהטרּוארָאֿפ יד ןוֿפ
 ,ןרעטלע ענייז

 ,ןעסייוו ריט ; ןעקילנ ןייק ןעריירנייא טינרָאג ךיז ןעליוו רימ
 ּוצ ירּכ ,ןעבָאה טעװ רעטײברַא רעד ןעפייקגיריווש רַאֿפ סָאװ
 ןעליוו רימ .גנואיײרֿפעב עשיטילָאּפ ןּוא עשימָאנָאקע יר ןעכיירגרעד



 רעד ןּוא סּומזילַאטיּפַאק רעד זַא ,רעטײברַא יד ןרעכיורעֿפ טינ
 -נוטפיוהעב עכלעוַא ,ןעגנילשנייא ןײלַא ךיז ןעלעװ םַאַאטע
 טנייל רָאסעֿפָארּפ רענַאילעגעה ַא תעב ןייֿפ ץנַאג ןעגנילק ןעג
 ,ןעביולג !עליװ עכלעוו ,ןעטנערּוטס עגנּוי עבילטע רַאֿפ רַאֿפ ייֵז
 יז סָאװ םייצ רער ןיא ,ןײלַא ךיז ןוֿפ ןעכַאמ ךיז םעװ סעלַא זַא
 -סעבעיל ןעגניז רערָא עיֿפָאוָאליֿפ רעביא ןייז חכיתמ ךיז ןעלעוו
 -רהַאװ יד ןעכוז רימ ןּוא רעטײברַא יד ּוצ ןערייר רימ ,רערעיל
 ,טייה

 ם'ןוֿפ ןּוא לַאטיּפַאק סעד ןוֿפ טכַאמ יד גידנענעק ,ןּונ
 ןיא םלעצרָאװעגניײא ףעיט ןענייז יז זַא ,גידנעהעז ןּוא ,טַאַאמש
 רימ ןענעק ,ןעגנּונישרע עגיטציא יד ןיא יװ יױזַא ,תוחומ יד
 .עֿפּפטעק ערעטיב ,עסיורג ןהעזסױארָאֿפ

 ןּופ תוחומ יד ןעײרֿפעב ּוצ לכ תישאר רימ ןעכּוז רעבירעד
 -ער יד יװ םַצרּוקָא ,ןענייז עכלעוו ,ןעלײהטרּוארָאֿפ -סטַאַאטש יד
 עטבער יד ,עֿפליה עטסטַאוקריװ יד ,ןעלײהטרּוארָאֿפ עזעיניל
 רעד ּוצ ךילכעוטפיוה ןערילעּפַא רימ ,לַאטיּפַאק םעד ןוֿפ רנַאה
 ןוֿפ לכה ךס רעד זױלב .םענייא ןערעי ןוֿפ עוויטַאיציניא
 ,ףפמַאק ןיא ןעגעיז ןענעק טעװ ןעויטַאיציניא עלעּודיװידניא יד

* *+ 

 ,זיא םע יװ יװַא ,ןע בעל ס ָאר ךילכעוטּפיוה גידנערידּומש
 -רָאֿפ טינרָאג ךיז רימ ןענעק ,ןענָאיצַאטסעֿפינַאמ ענייז עלַא ןיא
 סױארָאֿפ ןהעז ּוצ דנַאטשמיא ןייז ןעלָאז רימ יװַא יװ ,ןעלעטש
 ןעמּוקרָאֿפ ןעלעוו סָאװ ,ןעגנורערנע עטבירעגמּוא רעדנעזיוט יד
 -רעֿפ יד יװ יװַא ,ףפמַאק ןעגיטֿפניקּוצ ןּוא ןעניטציא םעד ןיא
 טימ ,סעמעלבָארּפ ץלַאיצָאס עסיורג יד ןּוֿפ ןעגנּוזיל ענערעיש
 ,נָאט ּוצ טנייה ךיז טגיטֿפעשעב טייהשנעמ יד עכלעוו

 -ּוצנייא םעלַא ןּוא ןהעזּוצסױארָאֿפ םעלַא ןעכּוז ,ןערילּוגער
 רעסעב ןעליוו רימ .ןעכערברעֿפ ַא ןעװעג ךַאֿפנײא טלָאװ ,ןענדרָא
 עלַא ּוצ ,םענייא ןערעי ןיֿפ עװיטַאיציניא רעד ּוצ ןערילעּפַא
 רער ןּוֿפ גנּוֿפַאשבָא רעד ףיוא גידנעטרַאװ טינ -- .ןעװיטַאיציניא
 ןערעי ןוֿפ רימ ןרעדָאֿפ טצעי ןיוש רָאנ ,ײרעֿפַאלקש רעניטציא
 רע יװ ןעלדנַאה ּוצ ,זנוא טימ ןעטײברַא לי רע בוא ,םענייא
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 יד ןּוא עמסעב יד רַאֿפ םינ ךיז ןעטלַאה רימ ,טהעטשרעֿפ ןיײלַא
 -היֿפ ס'םענייק ןייז טינ ןעליוװ רימ ןיא ,דרע רעד ןּוֿפ עמסגילק
 ,רער

 ןייא ךיז טנהעװעג ! עװישַאיציניא יד ןיילַא רהיא טמהענ
 ןערָאלרעֿפ ןענייז ןענָאיצּולָאװער עלַא -- ןײלַא ןעלדנַאה ּוצ
 ,עויטַאיציניא טימ ןעשנעמ טלהעֿפעג ןעבָאה'ס תמחמ ןעגנַאגעג
 ןהענעב עלַא רימ ,רעכיז ויא סָאר ,ןרעלהעֿפ ןעכַאמ טעװ רהיא
 ןוֿפ אפוג טײקגיטרַאנעדעישרעֿפ יד רָאנ ,גָאט ןעדעי ןרעלהעֿפ
 -רהעֿפעג יר ןערײמרעֿפ ּוצ ןענעיר טעװ ןיעלהעֿפ עגעגנַאנעב יד
 ןהענעב ּוצ רעסעב לָאמ דנעזומ זיא םע ןיא .ייז ןוֿפ עטסכיל
 ,גנּורהַאֿפרע ךרּוד ןענעקרענָא ןּוא ןעניֿפעגסױא יז ןּוא ןרעלהעֿפ
 ,מייהרעדנילב ןעגלָאֿפ רעדייא

 טלערנַאה רעד ןּוא רעד וַא ,סױא טניֿפעג רהיא בוא
 מינ טרעילרעֿפ ,געװ ןעשלַאֿפ ַא ףױא טהעג רע זַא ,טכעלש
 ףוס ןעוומ עכלעו ,ןעקיטירק עכילרעהֿפױאנּוא ףיוא טייצ רעייא
 -לַאֿפשרערנַאנוֿפ רעד ּוצ ןּוא ןעמייק-עטיב ּוצ ןערהיֿפ ףוס לכ
 ,תוחוכ יד ןיֿפ גנוט

 ןּוא --- גנוניימ רעיא ןעֿפָא ןּוא גידנעטשלָאֿפ םױרַא טגָאז
 !רענעי יוו רעסעב טלערדנַאה

 ?נעװ ןעשלַאֿפ ַא ףיוא תוחוכ ענייז בָא טיג רער ןּוא רעד
 !רע יװ עיגרענע לעיֿפיװַא שרערנַא ץעגיע ןעבעגבָא רימָאל
 רעדנַא רעד ןיא ןעטײברַא ןּוא ןערַארעמַאק ןעניֿפעג רימָאל
 לָאמנייק רימָאל רָאנ ,רעסעב רַאֿפ ןעניֿפעג רימ סָאװ ,גנּומכיר
 וַא ,ךז טהעטשרעֿפ ,שינעביולרע ס'םענייק ףיוא ןעטרַאװ טינ

 . ,ןעפיצנירּכ עשיטסיכרַאנַא ןּוֿפ ןעגנּוררכרּוד ןייז רּונ ןעלעוו רימ
 יר גיוא ןיֿפ ןערילרעֿפ ּוצ טינ לָאמנייק ןערַאטס ךיז רימ ןעלעוו
 עיּכרַאנַא יר זַא ,טינ ןעסעגרעֿפ רימ ;עסערעטניא עכילטֿפַאשניימעג
 -יימ ןעטרָאס עלַא ןּוא תוחוכ ע'לַא רַאֿפ טייקכילגעמ יד זיא
 ןעלדנַאה רימָאל ,םעד ץ'חַא ,רָאנ .ןעלקיווטנע ּוצ ךיז ןעגנּונ
 ןענייז סָאד טָא .זנּוא ןעריטקיד ץרַאה סָאד ןּוא עעריא יד יװ םיול
 טערנעװעננָא ןיוש ןרעוו עכלעוו ,טייקגיטעהט ןּוֿפ ןעפיצנירפ יד
 .ןעטסיכרַאנַא ירד ןעשיווצ

* * 
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 -ּורג :רעטײברַא יד טגָאועג רעמיא ןעמ טָאה דנּוצַא זיב
 עציפש רער ןָא ןהעטש ןעלעװ סָאװ ,יר טגלָאֿפ ןּוא ךיז טריפ

 ,ןָאיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ

 ןעקנייד סָאװ ,יד טימ םענייאניא ךיז םר'פּורנ, :ןעגָאז רימ
 ! עויטַאיציניא רעיא םיול טלערנַאה ןּוא רהיא יװ

 ןעֿפרַאד טעװ ןעמ ןעװ ,ןעמּוק טעװ טנעמָאמ רעד זַא ןּוא
 ייוצ יד טָא ןעניז ןיא טָאה ,םייקנימעהט עסיורג ַא ןעלקיווטנע
 גנוֿפַאשבָא יד ןוא לַאטיּפַאק ןוֿפ ןָאיצַאירּפָארפסקע יד : ןעפיצנירפ
 ועצנַאג םער גױא ןּוֿפ גידנעזָאלסױרַא טינ ןּוא ,טַאַאטש ןיֿפ
 -ּוצנֶא יז עוויטַאיציניא יד ןיילַא רהיא טמהענ ,דלעֿפ-טכַאלש
 ",ןעביירט

 ,ןעגיצנייא ןערעי ןּוֿפ עוװיטַאיציניא רעד ּוצ ןערילעּפַא סָאד
 ,עיברַאנַא רעד ןּוֿפ ץנעסע רער ,רקיע רער ךילטנעגייא זיא סָאװ
 -נעװ ןעמ רעכלעוו טימ ,הנעט רעד ףיוא רעֿפטנע ןַא ןיוש זיא
 ןּיֿפ ןעשנעמ ןייק טינ ןענייז רימ זַא --- זנוא ּוצ טֿפָא ךיז טעד
 טינ ןענעק עכלעוו ,ןעעריא ןעבָאה רימ זא ,טרעדנּוהרהָאי ןעזיד
 ,ןרעו טעדנעװעגנָא ךיילג

 רעטשרע רעד טימ ןענעקעב ּוצ ךיז גּונעג זיא ךָאד ןיא
 וַא ,ןעגייצרעביא ּוצ ךיז םּוא ,עפּורג רעשיטסיכרַאנַא רעטסעב
 זַא ןרעװ םעדנעװעגנָא ךיילג ָאי ןענעק ןעפיצנירפ ערעזנּוא
 ךרּוד עקיטקַארפ רעד ןיא טיהיֿפענכרּוד טציא ןיוש ןרעװ יז
 טיירפשּוצ ןּוא םעעווצ ןענייז עכלעוו ,ןעּוריװידניא רעדנעזיוט
 ,לעגּוק-ררע ןעצנַאג םעד רעביא

 -ַארעמַאק עבילטע ןוֿפ קרעװ סָאד זיא לעביב עגיזָאר סָאד
 יד ;םעד ןיא עוװיטַאיציניא ןַא ןעמּונעג ןענָאה עכלעװ ,ןעד
 -נּוה ןעטלַאהענבָא ןרעװ עכלעװ ,ןעגנּולמַאזרעֿפ עשיטסיכיַאנַא

 ןיא ,ןעילַאמיא ןיא ,ךײרקנַארֿפ ןיא ,ָאר ךָאװ עדעי זייוװרעטרעד
 -ָארפ ןרעװ ןעעריא עבלעזיד עכלעוו ףיוא ןּוא ,,ווז.א ןעינַאֿפש
 טַאטלּווער ַא רעדיװ ןענייז ,רענדער רעטרעדנּוה ןוֿפ םרידנַאנַאפ
 עכלעװ ,ןעּפּורג עניילק ענערעישרעֿפ ןוֿפ עוויטַאיציניא רעד ןּוֿפ
 עבלעוסָאר ,רעגייטש םענעגייא רהיא ףיוא ענייא ערעי ןעלדנַאה
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 ערעזנּוא .,ןערּושָארּב ערעונּוא ,ןעגנוטייצ ערעזנוא טימ ךיוא זיא
 טימ ךיוא זיא יװַא .סטעלֿפיל עגילהעצנּוא ערעזנּוא ,ןעטסעֿפינַאמ

 ָאטינ .טַאהט רערענָאיצּולָאװער רעניילק רעדָא רעסיױרג רערעי
 ןעמ רעכלעו ייב ,לעביב ןייק ָאטינ ,םַארנָארפ רעלעיציֿפָא ןייק
 טינ ,ננּוריגער םּוׁש ןייק ָאטינ ;"רעטנעצ}, ןייק .ָאטינ ,טרעװש
 ,עמייהעג ןייק טינ ןּוא ענעֿפָא ןייק

 רעזנּוא ןיא ךילכעזטפיוה רימ טניומשרע סָאװ סָאד ,ךָאד ןּוא
 ,טייקגינייא יר ,עינָאמרַאה עגידריווקרעמ יד טָא זיא ,גנּונעוועב
 -ָאמרַאה ערַאברערנּואװ יד -- ךיז טלעקיוװטנע יז רעכלעוו טימ

 עסיוװעג ןיא סױרַא ןעצָארּפש ןעעריא עסיװעג רעכלעוו טימ ,עיג
 ענַארֿפ ַא ףױא ךיז טביוה טנעמָאמ ןעטמיטשעב ַא ןיא ,ןעטייצ
 ןעכלעװ ןהֶא ,ןעביוא ןוֿפ להעֿפעב םּוש ַא ןהָא ,ןעפּורג יד ןיא
 רעטרערנּוה ןיא ףיוא עגַארֿפ עניבלעזיד ךיז טבױה קּורד זיא'ס
 -ייצ ,ףױנּוצ ךיז ןעהעג ןעֿפּורג רעטרעדנּוה יד םֶא ןוא ,ןעפּורג
 עגנַאל ַא ןענייז עכלעוו ,ןעעריא עסיוועג ןרערנע ּוצ םוא זייוינעט
 טימ טהעז .ײטרַאפ עעצנַאג רעד ןיֿפ טנעקיענָא ןעוועג םייצ
 יד ןעגָארטּוצרעכירַא טציא טכוו ןעמ עינָאמרַאה ַא רַאֿפ סָאװ
 -ײביַא יד ןיא טייקגיטעהט עשיטסיכרַאנַא יד ןּוא ַאדנַאנַאּפָארפ

 זיולב ןעלָאז עכילטע זַא ,ןעוועג גּונעג זיא'ס ,סעיצַאוינַאגרָא-רעט
 -יװיײרֿפ ןענּוֿפעג ךיז ןעכָאה לַארעביא ןוא ,עגַארֿפ יד ןעלעטש
 ןעמּונעגנָא ךיז ןעכָאה עכלעוו ,ןערינָאיּפ עכילטֿפַאשנעריײל ,עגיל
 טייקכילצינ יר ןעזייויעב עקיטקַארפ ךרּוד ןּוא ןעוואורפוצסיוא יז
 עגירנעטשלָאֿפ יר ןּוא קעווצ רעבלעזרעד ,טייקגיטעהט רעזיד ןיֿפ
 זנּוא טרהיֿפ סָאד -- ,ןעלרנַאה ּוצ ןוא ןעריטּוקסיד ּוצ טײהײרֿפ
 ךסַא ,טייקגיטעהט רעדנעמיטשנייארעביא ,,רעשינָאמרַאה ַא ּוצ
 יד ןּוֿפ ןעלהעֿפעב יר ןּוא ןעטֿפירשרָאֿפ יד רערייא רעסעב
 .ןעטעטימָאק עמייהעג רערָא עכילטנעֿפע

 ,םּורַא רהעמ ץלַא ןעטסיכרַאנַא יד ךיז ןעהעז רעטייוו סָאװ
 -ילֿפנייא עטשניוועג-טינ עסיוועג רַאֿפ ןעטיהרעֿפ :צ ךיז ירכ זַא
 ןעדנעװנָא ןעמ ףרַאד -- ,ןעלקיװטנע ךיז ןענעק עכלעװ ,עס
 רער ןיא טייקגישעהט רהעמ ךָאנ ,ךילגעמ בוא ,ןּוא לעיֿפ ױװַא
 זיא םולֿפנײא רעכילנעזרעפ רעד יװ ױזַא ןּוא ,גנּוטכיר רערערנַא
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 -קנַאס ערעטירָאמוא זיא םע רַאֿפ סָאװ ּוצ ךילנהע טינ ןישולחל
 י ,ןעבָאה טינ -העמ ןעמ ףדַאד ,עיצ

 -רעסיוא ּוצ ןייוונעטייצ טרהיֿפ עעדיא עסיוועג ַא בוא ןּוא
 םער תמחמ יקַאט ,ןעטַאטלוזער ענעבירטרעכיא עכילנהעוועג
 ןעקנייד ּוצ טײהײרֿפ עטּולָאסבַא יד טָאה טסיכיַאנַא רעד סָאװ
 ? קילגנוא סָאד ָאד טקעטש עשו ּואװ ָאט -- ,ןעלרנַאה ןּוא

 רעד ןיא טרהיֿפעגכווד ײרֿפ ,םקיררעגסיוא ײרֿפ טרעוו יז

 שינביױלוע ןייק ןעגי-קסױרַא טינ ףרַאד ןעמ תמחמ ,עקישקַארפ
 טּוג ויא סםָאװ סָאד ךיילג םזייו עקיטקַארפ יד ןיא ,ןָאהט ּוצ סע
 סעטּוג סָאװטע רעמיא טָאה ױ) עעריא רעד ןיא טכערעג ןיא
 רערָא ןעבירמרעביא ויא םָאװ סָאר ןּוא (ךיז ןיא סעטכערעג ןּוא
 ,רהיא ןיא ךילדעש

 ,טכאמעג ךיילג טרעװ עבָארּפ יד ,טנעמירעפסקע רעד
 ערעזנּוא ןיא טשרעה טײהײרֿפ עטּולָאסבַא יד ,םײהײרֿפ יד

 טרעמעגרעֿפ ןעמ עכלעװ ,טײהײרֿפ ענעי םינ ,עסינטלעהרעֿפ
 ענעי טינ ;ןעבעל ןיא ןעקיטשרעד ּוצ ױ םּוא ,עּוטַאטס ַא ךרּוד
 -ַאלקָארּפ ןעמ יװ ךינ ױזַא טצענערגעב ןעמ עכלעו ,טײהײרֿפ
 ןעשרעה ףוַאד עכלעו ,טײהײרֿפ ע'תמא יד רָאנ ,רּונ יז טרימ
 ,ןעשנעמ ע ביי ל ג ןעשיווצ

+ 
* * 

 -נָא טָאה עכלעו ,יימרַאפ עשביה ַא ךייא רהיא טָאה טָא
 עגירריוקרעמ ַא סױרַא םגייצ עכלעװ ןּוא לַארעביא רעגנייה
 -לעוו ,עיגרענע ןַא ןּוא גנולקיווטנע רעײרֿפ רהיא ןיא עינָאמרַאה
 ,ערעזנוא רענגעג עטסרעטיב יד ןוֿפ ןרעװ םנעקרענַא וּומ עכ

 ןוֿפ ןיוש רהיא טנעק טסיכרַאנַא ןַא רּונ רהיא טרעװ םיוק
 -געט ערעייא ןיא ןעפיצנירפ ערעייא ןערנעװנָא רַאגָאז ןָא טנייה
 רעייא ןיא ןוא ןעדַארעמַאק רעדנעזיוט טימ עסינטלעהרעֿפ עּכיל
 סָאװ ךרּוד טרעטשעג ייברעד גידנעייז טינ ,טייקגיטעהט רעצנַאג
 ךיז רַאֿפ ןיוש זיא סָאד ,גנּושימניײרַא רערעטירָאטױא זיא'ס רַאֿפ
 -ַאיציניא ןוֿפ ,טייקגירנעטשטסבלעו ןוֿפ ,טײהײרֿפ ןוֿפ עלּוש ַא
 ,טייקגימעהט ןוֿפ ,עוויט

* 
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 ,ךַאז ַא ךָאנ ןַאהרַאֿפ רָאנ

 ,טַאַאּטש ןעשיטַארקָאמער-לַאיצָאס םעד חכמ טֿפָא טרער ןעמ
 ןוֿפ גנולקיווטנע רער ןיא עֿפומש -ןעשיווצ ַא ןייז ףרַאד רעכלעוו
 ,ןעטֿפַאשלעזעג יר

 ןעטֿפַאשלעזעג יד ןוֿפ גנובערטש יד ,ץנע דנע ט יר בוא
 ךיז רימ ןעטלָאװ ,גנוטכיר רעויד ןיא ןעוװעג ךילקריוו םלָאװ
 ,זייועב רעד ןוא ,ױזַא םינ זיא'ס רָאנ ,ןעֿפלעה טנעקעג טינרָאג
 עבילטע ירד ןוֿפ ךשמ ןיא סָאװ סָאד זיא ,יװַא טינ זיא סע זַא
 ,טריטסיזקע ייטרַאפ עשיטיטסיכרַאנַא יד סָאװ ,רהָאי גיסיירד ןוא
 יר ןיא גנורעדנע עֿפעיט ַא ןעֿפַאש וצ ןעגָארטעגײב ןיוש יז טָאה
 ןעגיזָאד םעד חכמ טַאהעג ןענָאה ןעטסילַאיצָאס יד סָאװ ,ןעעריא
 ,ןינע

 -הָאי גיסיירד רַאֿפ ןוֿפ ןעטֿפירש עשיטסילַאיצָאס יד טמהענ
 -ָאטױא ,ןעשיניבָאקַאי ַא ןוֿפ ןעננוררכרוד ףעימ ןענייז ייז ,ןער
 רעגיטציא רעד ,לַאעריא רעגיטֿפניקוצ רעד ,טסייג ןערעטיר

 רעד ןוֿפ ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןוֿפ ןָאיצַאוינַאגרָא יד ,לַאעריא
 ןעגנוררכרוד ייז ייב זיא םעלַא --- ,יײטרַאפ רערענָאיצולָאװער

 ךיוא ןענייז ןיילַא רימ ,1793 ןוֿפ לַאעריא ןערעטירָאטױא םעד ןוֿפ
 ,לַאעריא ןעויד ןוֿפ טקעטשעגנָא ןעוועג ןניז ןעסיוועג ַא ןיא

 -ָאטױא םעד ןיא טמיורטעג ןַאד טָאה ןעמ סָאװ ןוֿפ ,סָאר
 ןָאיצַאזינַאגרָא עשירעטיליט ַא טעמכ ןעװעג זיא ,רעגַאל ןערעטיר
 םעד ןוֿפ ןרעװ טרינער לָאז סָאװ ,ןעכַאֿפ ענעדעישיעֿפ יר ןוֿפ
 ,ךײרקנַארֿפ ןיא םענעי ןיא םענעי ןוֿפ ,דנַאלשטייד ןיא םעד ןוא
 -ייא-ייװצ רענילייה רעד טימ ,שרעדנַא ץעגרע ןרערנא ןַא ןוֿפ
 ,ררע רעצנַאג רעד רַאֿפ ,סלעגנע -סקרַאט ,טייקגינ

 ןַא ןוֿפ טציא ךָאנ ןעמיױיט לָאמַא ןוֿפ םילוגלג עכילטע
 יז .ןענָאװצסױרַא טינ ןיוש סע ןעיימס ייז רָאנ : ךַאז רעכילנהע
 ,רעלּטַאַאטש -יטנַא סלַא ןערהעלקרע וצ ךיז ןעגנואווצעג ןענייז
 ,טַאַאטש ןּוֿפ רעגנייהנָא עכלעזַא ןענייז ייז סָאװ מייצ רעד ןיא
 =עקרענַא וצ ןעגנואווצעג ןענייז יז ,רעטנהעצרעֿפ רעד יאול יו



 ,ןעריגער וצ םוא ןוא ,ןעפורג יד ןוֿפ םייקניגנײהכָאנוא יד ןענ
 ןעֿפױק ךיז ןוא ןעלטימ עכילגינעק טימ ןעצונעב ךיז יז ןעוומ
 -נוצימשרעטנוא יד טימ גנוֿפיַאװרעטניא יד ,טײקמַאוכרָאהעג יד
 ,ןעביג ייז סָאװ ,ןעג

 -ָאעהט םעד ןוֿפ טייו טציא ןעמ זיא ,ןהעז ןעק ןעמ יו
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןע-הֶָאי גיסיירר רַאֿפ ןּוֿפ לַאעריא ןעשיטַארק
 ,טֿפַאשטבענק רעגיליװיײרֿפ רעד ףיוא טערנירגעב

 ןעמהענמּורַא טעװ ןָאיצּולָאװער יד ןעװ ,:ָאט םער ןיא ןּוא
 טרָאװ סָאד טעװ ןַאד -- ,ןעמַאלֿפ ערהיא טימ ַאּפָארײא ץנאג
 -ברּור םּוא ,עוװיטַאיציניא רער ,הטּומ םעד ,עיגרענע רעד ןרעהעג
 -רעֿפ יד ןּוא לַאטיּפַאק םעד ןוֿפ ןָאיצַאירּפָא-ּפסקע יר ןערה ֿפּוצ
 ,טַאַאטש םער ּוֿפ גנוטכינ

 טעװ עֿפּפמעק עויר ןוֿפ ןעמּוקסױרַא ןענעק טעװ סָאװ סָאד
 ,טַאַאטש רעשיטַאיקָאמער-לַאיצָאס ,רעשיטסיוװיטקעלָאק ןייק ןייז טינ
 ןעלדנַאה עכלעו ,ןעיגרענע עלַא ןוֿפ טַאטליזער ַא ןייז טעוו סָאד
 טריגער ןעבָאה עכלעוו ,רעניכָאקַאייר חכמ השעמ אבב יד ,ײרֿפ
 -ענניל ,עשלַאֿפ ַא ויא ,רהָאי ןעמ-1793 ןיא ךײרקנַארֿפ רעביא
 יר ראֿפ ךיז ןעטלַאה סָאװ ,יד ןוֿפ טײרּפשרעֿפ ,ערנעגעל עשיר
 טמיטשעב ןענייז עכלעוו ,ררע רער ןּוֿפ םיסחוימ יר ,ענעטעמס
 רעמיא ןייז ןענָאיצּולָאװער יד ,םערַאטס עכילשנעמ ,יר ןטרהיֿפ ּוצ
 -לווער רעד ןייז ךיוא שעוו ןָאיצּולָאװער עדנעמיוק יד ּוא ,ןעוועג
 ,ןעויטַאיציניא-סקלָאֿפ עלַא ןּוֿפ טַאט

 ןייז םינ רעכיז טעװ ,וֿפרער ןהעטשטנע טעװ סָאװ סָאד
 טעװ סָאד ,רעקיטערָאעהט עשינַאילעגעה יד ןיֿפ טַאַאטש רעד
 -יילברעביא ךָאנ טעװ סָאװ ,סָאד ןּיא .ךַאז רעדנַא ץנַאנ ַא ןייז

 ןייז ןיוש טעוו ,ןענָאיצירנָאק עיינ יד ןיא טַאַאטש םעד ןּוֿפ ןע
 סָאר ; ןעדניװשרעֿפ ןעצנַאג ןיא ןעזּומ ךילדנע טעװ ןּוא טלױֿפוצ
 רעד ןּוֿפ טירשטרָאֿפ םער ןּוֿפ העירז יד ךיז ןיא ןענָארט טעוו
 ןעביילברעביא ןָאיצֹולָאװער רעד ךָאנ טעװ ּפָאװ ,סָאד ,עיּכרַאנַא
 ענעבילבענרעביא עמלַא ןַא זיולב ןייז םעװ ,טַאַאטש םעד ןיֿפ
 עכלעװ ,ןעטייצ ענעגנַאגרעֿפ יר ןּוֿפ תושורי יד יװ ױזַא ,השורי
 -כַאלסיב ןעברַאטש עכלעוו ןּוא גָאטּוצ טנייה ךָאנ ןעריטסיזקע
 ,סיוא זייוו

 -יורג רעייהעגנּוא ןַא טָאה ,טהעז ןעמ יװ ,טסיכרַאנא רעד
 ןוֿפ ןיוש םהיא רַאֿפ ןעֿפָא יא סאוו ,טייק גימעהט ןוֿפ רלעֿפ ןעס
 טײברַא רעד ּוצ ןעמהענ ךיז זױלב ףרַאד רע ,רַאגָאז ןָא טציא
 ,עיגרענע טימ
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 ,ייטראפ ערענאיצולאווער א ןענייז ןעטסיכראנא יד

 רעהַאויב כָאה ךיא סָאװ םעדכָאנ ,ןהעוסױרַא טכייל ןעק ןעיפ
 ,ײטרַאּפ ערענָאיצילָאװער ַא ןענייז רימ זַא ,טנָאזעג }

 -ער יד ןעסעגיעֿפ ןיוש ןעמ טָאה ,דנַאלננע ןיא ,ָאד
 יר ןענעק ּוצ ןָא טשינרָאנ טבוה ןעמ ןּוא ,1648 ןּוֿפ ןָאיצולָאװ
 ייװצ עויד חכמ טסייװ ןעמ סָאװ סָאד ,1798 ןוֿפ ןָאיצּולָאװער
 -ָאטסיה יד ןוֿפ ןעגיל רעלענָאיצנעװנָאק רעד ,זיא ןענָאיצולָאװער
 ןעמ ןּוא .ןעסַאלק ערנעציזעב יד ּוצ ןעגנַאלעב עכלעוו ,רעקיר
 ,ןרעיױב יד ןיֿפ ערנעטשֿפױא עסיורג יד ןעסעגרעֿפ ןישולחל טָאה
 עשיטס'כרַאנַא ץנַאנ -- גנונעװעב-ןעעריא עסיורג יד יװ ױזַא
 ,1048 ןיא ןעמּוקעגרָאֿפ זיא עכלעוו -- םייצ רענעי רַאֿפ ןעעריא

 -ָאװער ַא ןעלעטשּוצרָאֿפ ךיז טנהעוועג ללכב ןעמ זיא ױזַא
 ןעשיווצ גנּוטכַאלשסױא עגיטייזנעגעג ַא יװ ױזַא םעפע ןָאיצּול
 סָאװ ןעמּוקסױרַא לָאז הנירה רעד ןּוֿפ זַא ,םעד ןהֶא ,ןעשנעמ
 יד בוא, .ןענָאיצּוטיטסניא יד ןּוֿפ גנורעדנע עֿפעיט זיא ס רַאֿפ
 ןָא טינ ךיוא סע טלַאה ,ויא םע סָאװ וליפא טרעדנע ןָאיצּולָאװער
 טֿפּור עּכלעװ ,יָאיצּולָאװע יד רעסיוא ךַאז רעדנַא ןייק ָאטינ : גנַאל
 טָא ".עסינטלעהרעֿפ עלַאיצָאס יד ןיא ןעגנורעדנע עטסנרע סױרַא
 ,ערָאמ רער ןיא דנוצַא זיא עכלעוו ,הנעט יד זיא סָאד

 ןיא טייבמּוא רעטֿפַאהרעױד ןייק זַא ,זיא טקַאֿפ רעד ,ןונ
 טינ לָאטניײק זיא עסינטלעהרעֿפ עשיטילָאפ ןּוא עשימָאנָאקע יד
 וַא ןּוא ,ןענָאיצּולָאװער יד ךרוד יװ שרעדנַא ןערָאװעג טכייררע



 רָאנ ,יָאהשעג טינ ךַאז רערנַא ןייק לָאמניײק טָאה ןָאיצולָאװע יד
 ,ןָאיצּולָאװער ַא ןוֿפ םײברַא עטגידנערער-טינ יד ןעמּונעגרעביא

 א
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 -ייז גניסיגרעֿפ-טולב יד ןּוא ןעיירעגעלשעג עכילנעזרעפ יד
 ,ףפמאק םער ןוֿפ עלעֿפּוצ זיולב ןענ

 גלָאֿפרע רעד טינ ךיז טכעמ הטחלמ ַא ןיא יװ טַארּוקָא
 ,טרעילרעֿפ אניש רעד סָאװ ,ןעטַארלָאס ןוֿפ להָאצ רעד ךווד

 --,ןעמּונעגבָא םהיא ייב טָאה ןעמ סָאװ ,סעיציזָאפ יד ךרּוד רָאנ
 -ָאװער ַא ןּוֿפ גלָאֿפרע םעד ןעטסעמנָא םינ ךיוא ןעמ ןעק יװַא
 ,טניליטרעֿפ טָאה ןעמ סָאװ ,ערניײֿפ ןוֿפ להָאצ רעד ךרּוד ןָאיצול

 דָאװעג טעטכינרעֿפ ןענייז סָאװ ,ןענָאיצּוטיסניא יד ךוּוד רָאנ
 ןענָאה סָאװ ,תוחוכ עסיוועג ןיֿפ גנּורעבָארע יר ךוּוד ןּוא ,ןער
 טָאה רנייֿפ רעד זַא ,טקַאֿפ רער אניש םוצ טרעהעג רעהירֿפ
 ןּוא יד ,ףרָאד םענעי ןּוא םענעי ,גרַאב םער ןּוא םעד ןעיָאלרעֿפ
 ,המחלמ ַא ןּוֿפ גלָאֿפרע םעד טעריישטנע סאד -- ,גנּוטסעֿפ יד
 ןַא ןעגניוצ ּוצ רעסעב זיא םע וַא ,טסייװ טַאדלָאס רערעי ןּוא
 ּוצ ױ ןערַאטס ךיז רעדײא ,ןעבעגרעטנּוא ְךיִז לָאז יז ,עעמרַא
 -טֿפָא -- רעגיליטרעֿפ םעד טסָאק גנוגיליטיעֿפ יד ; ןעטכינרעֿפ
 ,ןָא'צּולָאװער ַא טימ ךיוא זיא עבלעומָאד .רעייהט ּוצ לָאמ

 יר רעביא רהָאלק ץנַאג טציא ןיוש זיא ןעמ ,סנעגירעביא
 טנייה טסייוו ןעמ .ןָאיצּולָאװער רעשיזױצנַארֿפ רעד ןּוֿפ עֿפּפמעק

 יד יז ןענָאה שיטסירָארעט ןּוא ךילקערש טכַאמעג וַא ,גָאט ּוצ
 ןעבָאה ןעטסילַאיָאר יר סָאװ ,ןעגנּורעװשרעֿפ עסיורג רעייהעגנוא
 ,ןענָאיצוטישסניא יד ּוצ קירּוצ ןערהעקמוא ךיז ירכ ,טריזינַאגרָא
 .טריטסיזקע טינ ןיוש ןעבָאה עכלעוו

* 
 + צ

 -נע ּוצ ,םעד ןיא טהעטשעב ןָאיצולָאװער ַא ןּוֿפ רקיע רעד
 -עג טינ טלָאװ ןעמ סָאװ ,ןענָאיצומיטסניא יד לָאמַא טימ ןרעד
 ּוצ ייז ןערַאמס טינ ךיז לָאז ןעמ לעיֿפיװ ,ןעכַאמרעביא טנעק
 יר ייברעד גידנערהירנָא טינ ,קיטש ייב קיטש ןע ימוָאֿפער
 ,ערעייז ןעפיצנירפ-רנורג



 בָא ןעטלַאה סָאװ ,עסינרערניה עסיורג יר טעטכינרעֿפ יז
 טרעטסיינעב ןּוא ןעסלער-טפיוה יר סיוא טגייל יז ,סערגָאיּפ םעד

 ןּוא םינ טייצ ןייק טָאה יז יװ ױזַא ןיא .ןעעדיא עסיורג רַאֿפ ךיז
 יז טוָאל ,ןעכַאז עטסניטכיװ עמַאס יד טימ ןעבענבָא ךיז ןּומ
 ןעצעווצטרָאֿפ ,ןעמיק טעװ סָאװ ,ןָאיצּולָאװע רעד רַאֿפ רעביא

 ,ןַאלּפ םער טול ,טלהעֿפ סָאװ סעלַא ןעליֿפסױא ןּוא טײברַא יד

 ןעמ טגייל טײברַא-סגנּוליֿפרע יד טָא ,טנעכייצעגנָא טָאה יז סָאװ
 טהעטשרעֿפ ,גידנעטיידנָא םינ ,ןעגױא ערעונוא ראֿפ רָאֿפ סע

 ו .ןערהיא גנּורּפשרּוא םעד ,ךיז

 א *

 -עג לַארעביא טעװ רהיא ןּוא דנַאלגנע ץנַאג ךרּוד טרהָאֿפ
 לָאמַא ןענָאה עגילעדַא יד ּואװ ,ןעצַאלַאּפ ןּוֿפ תיברוח ןעניֿפ
 -וּוּב יד ןּוֿפ ףליה רעד טימ ,ןרעױב עטריטלָאװער יד ,טניואוועג
 עויד טרעטשּוצ ןעבָאה ,ןעטַארלָאס ס'לעװמָארק ןוֿפ ןּוא םַאושז
 טימ ןּוא ,םיצירפ עלַאדָאעֿפ יד ןּוֿפ ןעליטסַאב עזיד ,ןעגנּוטסעֿפ
 יר ןּוֿפ סּומוילַאדָאעֿפ םעד ּוצ ףיס ַא טכַאמעג ייז ןעבָאה ייז

 ,עגילערַא
 רערָא ,טֿפַאשטכענק רעד ןיֿפ גנּוֿפַאשבָא עגירנעטשלָאֿפ יד

 ןעמוקעגסױרַא ןענייז סָאװ ,עסינטלעהרעֿפ יד ןּוֿפ טגָאזעג רעסעב
 טֿפַאשטכענק רעד ןוֿפ גנוֿפַאשבָא יװ ױזַא ,טֿפַאשטבענק רעד ןוֿפ

 עֿפעיט יר ןעויעג ויא םעלַא סָאד -- ,ַאּפָאריײא -ברעמ ןיא רַאגָאז
 ; ןָאיצּולָאװער רעשיזױצנַארֿפ רעד ןוֿפ טײביַא עטֿפַאהרעױד ןּוא

 רעביא ןעגָארטוצ סע ןעבָאה קילבופער רעד ןּוֿפ ןעעמרַא יד
 .ןעטענָאיַאב ערעייז ןוֿפ ןעציפש יד ףיוא ַאּפָארייַא

 -ער עװיטַאטנעזערפער יד ,טַאַאטש רעטריזילַארטנעצ רעד

 -טנע עצנַאנ יד -- עױַאושורּוּב רעד ןוֿפ טֿפַאשרעה יד ,גנוריג

 ןּוֿפ קרעװ סָאד זיא םרעדנּוהרהָאי ןעטנהעצניינ םעד ןּוֿפ גנולקיוו

 --רעטכָאט רהיא ןוֿפ ןּוא 1648 ןּוֿפ ןָאיצּולָאװער רעשילגנע רעד

 ,1793 ןּוֿפ !ָאיצולָאװער יד
 -רהָאי ןעטנהעצניינ םעד טריזירעטקַארַאכ סָאװ סעלַא סָאר

 רעוניא ,עירטסּודניא רעונּוא ,טֿפַאשנעסיװ רעזנוא : טיעדנּוה
 סענײמעגלַא רעינוא ,ןעלּוש ערעונוא ,גנוהיצרע עכילטֿפַאשלעועג



 ןוֿפ טקעפסער רעזנוא ןּוא סּומזימַארקָאמעד רעזנּוא ,טכער-םיטש
 ,טייצ רעבלעורעד ןיא ,ןּוא -- רערערנַא רעד ּוצ ןָאיצַאנ ןייא
 ,רעטײברַא םעד ןיֿפ גנוקירדרעטנּוא יד ,טַאירַאטעלָארּפ רעונוא
 -ַאלרַאפ רעכילרעכעל רעזנּוא ,ץעועג םוצ גנוֿפַאלקשרעֿפ רעזנּוא
 ,ןעעריא יד ןּוֿפ בָא טמַאטש סעלַא סָאר טָא -- םומזירַאטנעמ
 ןיא ןעֿפּורעגסױרַא רעהירֿפַא ןעבָאה ןענָאיצולָאװער ייווצ יד סָאװ

 רער ןיא טרה'ֿפעגכרּור ייז ךָאנרטר ןּוא ןעשנעמ יר ןוֿפ תוחומ יד

 ,עקיטקַארּפ

 א . *

 .ןרעװ טנעכיײצרעֿפ וומ סָאװפע ךָאנ ןּוא

 -ער עסיױרג,; רהיא טכַאמעג טַאהעג ןיוש טָאה יז יװ ױזַא
 רַאֿפ רהָאי גיצרעֿפ ןוא םרעדנּוה ,1048 ןיא ךָאנ "ןָאיצולָאװ

 רנאלגנע טָאה ,םײקטרעדנּוזעגכָא רהיא תמחמ ןּוא ,ךײרקנַארֿפ
 -ימסניא ערהיא ןרעסעבוצסיוא 1792 ןּוֿפ ןעריטיֿפָארּפ טנעקעג

 ,סּומזיטַאיקָאמער ןעשיניבָאקַאי םעד ןיֿפ ןניז םעד ןיא ןענָאיצּוט
 ךָאנ רעד רעטנּוא ,םרּוטש םעיינ ןייק ייברעד גירנעכַאמכרּוד טינ
 םלרַאשט ןּוֿפ ןיא ןעצַאלַאפ עטריניאור יד ןּוֿפ גנּורעניארע רעשירֿפ
 רעד ןּוֿפ לעיפשייב ןענירעבעל םעד טימ ,ףוס ס'ןעטשרע םעד
 ,טכַאמ רער טימ ,-קיע רעד ,ןּוא ךײרקנַארֿפ ןיא "לָאינַאמרַאק,

 -ָארע טַאהעג ןַאד ןיש טָאה עױַאושזרּוב עמַאזטײברַא יד סָאװ

 עיינ יד ןּוֿפ ןעריטיֿפָארּפ טנעקעג רנַאלגנע טָאה -- ,טרעב
 טינ ,ךײײקנַארֿפ ןיא ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ,עטירשטרָאֿפ

 -יצ ןעבלעז םעד ןיא ןעֿפרַאװאוצנירַא ךיז ןעננּואווצעג גידנעייז

 רעד ןּוֿפ ףליה רעד טימ ,!עסַאלק עטקירררעטנּוא יד .געירק-ליוו
 יד ןּוא ,ןענָאיסעצנָאק עגינייא טרערָאֿפעג ןעבָאה ,עיױַאושורּוּב
 ךס ןייק ןעֿפרַאד יז זַא ,ןענַאטשײעֿפ ןעבָאה ןעסַאלק ערנעציועב
 ,סנעטייצעב ןעבעגבָאנ ןּוא ןעכַאמ טינ תויהש

 -ַאפש ,ןעילַאטיא ,רנַאלשטייד ןענָאה םייז רעדנַא רעד ןּוֿפ
 ןעמּונעגרעביא זײװכַאלסיב ךיירטסע ךיוא זייוולייהט ןּוא ןעינ

 ףיוא ןערָאװעג .טבייויע ןיוש ןענייז סָאװ ,עטירשטרָאֿפ יד השוריב

 ,ַאפָאריײא- ברעמ ןיא געוו ןרענָאיצולָאװער ַא
 רענרעדָאמ רעד ןּוֿפ גנולקיוװטנע עגירלַאװעג יד ןעוװ ןּוא

ׂ : 



 יי ==

 טרערנּוהרהָאי ןעטנהעצניינ םעד טלעטשענ םינ טלָאװ עירטסודניא
 -ּורניא רהיא ןיא עגַא-ֿפ עלַאיצָאס יד -- עגַארֿפ עיינ ץנַאנ ַא
 -עג טנעקעג רשפא טלָאװ --- עוַאֿפ רעשי'-הוס ןּוא רעלעירטס

 -ֿפיױא יד ןעבָאה גָאט ּוצ טנייה לָאז רנַאלשטייד זַא ,ןייז טלָאמ
 ,עטרערנּוהיהָאי יד ןּוֿפ ןָאיצולָאװער עסיורג יד ןעכַאמ ּוצ עבאג
 טנעקענ ןעטלָאװ רעדנעל עשיאעּפָארײא-ברעמ ייווצ יד רנערהעוו
 -וצכרּוד ןעננואוצעג גירנעייז טינ ,עטירשטרָאֿפ עסיורג ןעכַאמ
 ,1793 ןיֿפ יד יװ ,ןעגנּוגערֿפױא עגיטלַאװעג עכלעזַא ןעבַאמ

 עּכלעװ ,עױַאישזרּוב רעד ןּיֿפ תונשקע ערנילב יד םינ ןעוו
 טײקטרַאפשעגנייא רערנ לב רעד ןּוֿפ בָא טינ ןיטולחל טהעטש
 ,וא ,ןעֿפָאה טנעקעג רַאנָאז ןעמ טלָאװ ,ןעטַארקָאפסירַא יד ןוֿפ
 ןיא דנַאלננע טלָאװ ,ןענָאיצולָאװער עגיררעהירֿפ יד קנאד ַא
 -ָאס ערעֿפעיט ךכַא ןעכייררע ּוצ ןעוועג דנַאשש םיא ךיײוקנַארֿפ
 ערענעלק ךסַא טימ ,58 ןוֿפ יד רערייא ןעגנּורעדנעיעֿפ עלַאיצ

 טַאהעג ןעבָאה םעדייז ערעזניא סָאװ ,יד יװ ןעטכַאלש-ןעסַאג
 .ןעכַאמוצ כרוד

 ! תונשקע ערנילב עזיד טינ ןעוו
 1871 רהֶאי סָאד ןוא ,טריטסיזקע טייהרנילכ יד יװ ױזַא רָאנ

 ןוא ןייא רעד זיא ,וצרעד זייװעב ןעגיטולב םעד ןעבעגעג טָאה
 ןעסָאגרעֿפ לָאז עֿפּפמעק ערנעמוק יר ןיא ןַא ,לעטימ רעגיצנייא
 ,טֿפַארק עראבנעיועבנוא ןַא ןייז וצ ,םולב רעגינייוו סָאװ ןרעוו
 יד ןוֿפ גנוֿפעיטרעֿפ יד ךרוד ,םסייג ןרענָאיצולָאװער םעד ךרור
 טֿפַארק יד ,להָאצ רעד ךרוד יװ יװַא ,ןעעריא ערעגָאיצולָאװער
 .עקַאטַא רער ןוֿפ טייהרעכיז יר ןוא

* 
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 טכיורבסימ לעיֿפוצ טייצ עטצעל יד ןעמ טָאה ,סנעגירעביא
 -ָאלַאנַא יר ןעבָאה ,ןײמעגלַא ןיא ןָאיצול ָאווע טרָאװ סָאד

 ןוֿפ טלעװ רעד ןוֿפ טפעש ןעמ עכלעװ ,ןעטייקבילנהע יד ,סעיג
 תמחמ ,הטרעוו ןעּפַאנק ץנַאנ ַא ,ןעצנַאלֿפ יד ןוא ערעיהט יד
 ןיא גיטכיר ףוא ךיז טיהט סע סָאװ ןעסיוו ןָא םינ ןעביוה רימ
 טשרע סעיגָאלַאנַא יר ןעוימ םעד ץוחַא רָאנ ,ןעטלעוו ייווצ עזיד

 ,ןעטסיניװרַאד יד ןוא ןעגָאלָאעג יר ןעבָאה ךָאד ,גיטכיר ןייז



== 89 == 

 -ָאװע עשינַאגרָא עצנַאג יד ןעלעטשרָאֿפ טלָאװעג ןעבַאה עכלעוו
 ַא ,ןעגנורעדנערעֿפ ץרַאנקרעמניא ןיֿפ עירעס ַא סלַא ןָאיצול
 ,טַאהעג תיעט ן'סואימ

 ריאָאלל ,טסיניװרַאד רעטמהירעב ַא יו ױזַא ,ןענָאיצולָאװער יד
 סעכילריטַאנ ַאזַא טַארוקָא ןענייז ,טנעקרענָא סע טָאה ,ןַאגרָאמ
 רימ .ןעריאולָאװע רימ .ןָאיצולָאװע עמַאזננַאל יד יװ ױזַא ,ץעזעג
 -ייצ ענייז ךיז טָאה שנעמ רערעי רָאנ ;םאזגנאל ךיז ןעלקיווטנע
 ךס םעד ןיא ןָאיצולָאװער עלענש ַא ךרוד טכַאמ רע ןעװ ,ןעמ
 ךיז ןעטייב ןעטרָאפ יד ,ןעטַאמילק יד .ןעעריא ענייז ןוֿפ לּכה
 ַא ןוֿפ ןערָאירעפ ערעיז ךױא ןעבָאה ייז רָאנ ;סאוגנַאל ךייא
 ,ןעטֿפַאשלעועג טימ ויא עבלעוסָאד ,ןָאיצולָאװער רעלענש

 -עב רימ ןּוא ,ײטרַאפ ערענָאיצּולַאװער ַא ָאזלַא ןענייז רימ
 רעמיײברַא ירד סע ןעגנָאז רימ ,טימרעד טשינרָאנ ךיז ןעטלַאה
 -רעטנוא יד יו ױזַא עטקירררעטנוא יד ,סַאושזרּוב יר יו ױזַא

 םינ ,ןָאיצּולָאװער רעמנּוא ןעהעטשרעֿפ רימ יװ ױזַא ןיא .רעקירד

 יר ןיא טייבמּוא ןעֿפעיט ַא רָאנ ,גנּוריגער ַא ןּוֿפ גנּורעדנע ןייק

 -ירניא יד ןעשיווצ עסינטלעהרעֿפ עלַא ןיא ןיא ןענָאיצּוטיטסניא

 ןעעריא יד ןערינָאיצּולָאװער ּוצ רימ ןעטײברַא רַאֿפרעד ,ןעּוריוו
 ןעטנעמַארעּפמעט יד יװ טינ ױזַא

 ונּוא בעיל ןעמ טָאה ,קיטקַאט רעונּוא ּוצ ךייש זיא סָאװ

 רער ןיא רעבָא ,טלַאװעג ןוֿפ ייטרַאפ רע ד רַאֿפ ןעלעטשּוצרָאֿפ

 ױזַא ךַאו יד ןעלעטשרָאֿפ ןעמ וּומ טײה-הַאװ ןּוֿפ עסערעטניא
 יא יז יו

 -טלַאװעג יד ןורכז רעייא ןיא ןעמהענכרוד טעוװ רהיא זַא

 עטצעל יד ןיֿפ ךשמ ןיא ןעמּוקעגרָאֿפ ןענייז סָאװ ,ןעטַאהט

 :סָאװ טָא ןהעז רהיא טשעו ,("רהָאי גיצנַאװצ ןּוא עכילּפע

 -כַאלשסיוא עטסערליוו יד ,גנּוטכַאלשסייא יד טייז ןייא ןוֿפ

 רעטײברַא דנעזיוט גיסיירד ןּוא ףניֿפ ; 1871 ןיא ,זירַאּפ ןיא נגּוט

 ןוא רהָאי ןעט1894 ןיא ןערָאװעג ןעבירטעג זיא ערושָארב עזיד (*

 -רָאֿפ ןענייז סָאװ ,ןע גנוריסַאפ יד טימ זיולב םורַאד ךיז טנעכער ןיקמָאּפָארק

 ,ןַאד זיב ןעמוקעג



 -רעוו רעד ןּוֿפ לַאֿפײב םער ףיוא ןערָאװעג טע'גרה'רעד ןענייז
 יר ;טױַאּושזרּוב רעשיאעּפָארייא רעד ןוֿפ ןיא רעמַאק רעליַאס
 ןיא ,ימרּוֿפ ןיא רעבערגנעליוק יד !ּוא ןרעױב יד ןּוֿפ תוגירה

 ַא ןהָא ראג ןענייז יד --- ,ןעינַאּפש ןיא ,ןעילַאמיא ןיא ,ןעיגלעב
 ןעננּורעג ןענייז עכלעװ ,ןָאטרעקניפ ןוֿפ ןעטירנַאב יד ;להאצ
 ; קיירטס ןּוֿפ טייצ רעד ןיא רעטײברַא יד ןעדרָאמרע ּוצ ןערָאװעג
 -סיּכרַאנַא רעד ףיוא ןעסיש ּוצ טָאיריא ןַא ףיוא ןעצעה םיחלג יד
 םעד רַאֿפ ןָא ךָאנועד ךיז טמהענ עכלעו ,לעשימ עזיאּול ןיט
 עשיסּור יד ;ןעבעל סָאר ןעמהענ טלָאװע ג רהיא טָאה סָאװ ,אפוג
 -בלַאה ַא ןָא טצייר ןּוא "ץנַאילַא עגילייה , ַא טסילש ,גנורינער
 ,רָאסעֿפָא-פ ןעשטייד ַא ףױא טסיש עכלעװ ,ױרֿפ עטקיריעֿפ
 -ַאװרעסנָאק עשילננע ירד ; ן'וװָארװיַאל רַאֿפ גידנעמהעננָא םהיא
 םעד ןעגעג רעטסלוא ןיא רנַאטשֿפױא םעד ןעריזינַאגרָא םרָאט
 ןּוא ןעגנּורידרַאבמָאב ,רעטייװ ױזַא ןּוא ; לּור-םָאה ןענעוו ץעזעג
 רעניקנָאמ ןוֿפ ,ַארַאנַאק ןיא רענַאירניא ןּוֿפ ,ףוס ַא ןהֶא היגירה
 רעטייו ױזַא ןּוא ןעיררנַאסקעלַא ןיא ןעכַאלעֿפ ןּוֿפ ,על-קַאב ןיא
 ץעועג ןּוא גנּונדרָא ןּוֿפ ןעמָאנ ןיא רעמיא -- !רעטייוװ ןיא
 ןּוֿפ גנּונבער ן'ףייא ויא סָאד .םיחלג יד ןוֿפ הכרב רעד טימ ןּוא
 'ׂ ,ןעגנּורינער יד

 ,ןעלעבער יד ןּוֿפ רענַאל םער ןיא ,טייז רערנַא רעד ןּוֿפ
 -ילבּופער םעד ןּוא לערעה טַאוקָאמער-לַאיצָאס םעד ךיא העו
 ;רעזיק ןעשטייד םעד ףױא ןעסיש עכלעוו ,גנילעבָאנ רענאק
 גינעק םער ףיוא שסיש סָאװ ,ַארעטָא רעטײברַא-רענרָאב רעד
 ,גינעק ןעשינעילַאטיא םער ןענעג טַאטנעטַא םעד ;ןעינַאּפש ןוֿפ
 -נױרַאמ ַא ,עטנַאנַאסַאּפ ןּוֿפ ןערָאװעג ןעגנַאגעב ויא רעכלעוו
 יר ןעמּוק ךָאנרער ..שרערנַא סָאװ רנעגריא רערייא רעכיג רענַאי
 ןיא ןענָאױָאלּפסקע יד ןּוא ןעררָאמ עשיטילָאפ ןּוא עשירַארגַא
 ןעסַאה עכלעוו ,ןעטסילַאנָאיצַאנ עשירייא ןוֿפ טײברַא יד ,ןָארנָאל
 ךָאנרעד ,טױט םעד יװ סומויכרַאנַא םעד ןוא םומזילַאיצָאפ םעד
 -לַאיצָאס ןוא ,רנָאלסור ןיא תוילה גיצרעֿפ ויב גיסיירר ךיא העז
 םוצ ןעהעג רעניבָאקַאי ןוא ןעטסילַאנָאיצוטיטסנַאק ,ןעטַארקָאמעד
 רעטייוו .ןעטסיכרַאנַא ןייק טינ רעבָא ,עגרָאטַאק ףיוא רערָא טױט
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 -עב ןענייז סָאװ ,יעטַאטנעטַא-טימַאניד עכײרלהָאצ יד ךיא העז
 ךילנײשרהַאװ ןעבָאה עכלעװ ,ם"עניימ ןוֿפ ןעיָאװעג ןעגנַאג
 -רַאנַא יד ךילרנע ןיא ;עיכרַאנַא ןוֿפ ןערייר טרעהעג טינ לָאמנייק
 ןוֿפ ערנעטשֿפױא יר ,ָאנַאקיש ןוא ןָאיל ןוֿפ סעבמָאב עשיטסיב
 ,וירַאּפ ןיא ןעגנוסײרֿפױא עטצעל יד ןיא סערעכ ןיא ןַאװענעב
 ,ןעטסיכרַאנא ןיֿפ ןערָאװעג ןעגנַאגעב ןענייז סָאװ

 ? ןעטקַאֿפ עויר ןוֿפ ןעסילש ןעמ ןעק סָאװ

 -עג יד ףיוא גידנעקוק טינ ,ןעננוריגער ןוא סַאושזרּוב זַא
 ןעבָאה ,רנעה יד ןיא ךיז ייב ןעבָאה ייז סָאװ ןעלטימ עכילצעז
 -טלַאװעג ןוֿפ ןעטלַאהעגקירוצ טינ ךיז לָאמנייק ןעגעװטסערניֿפ
 ןעבָאה יז ןעוו ,טינ ךיוא תיגירה-ןעסַאמ ןיֿפ וליּפא ןיא ןעטַאהט
 ,םיאנוש ערעייז ןעקירדרעטניא טֿפיַאדעג רונ

 -ָאפ ןייא ןייק ָאטינ ,טייז רעדנַא רעד ןיֿפ ,זיא סע זַא ןוא
 -קירוצ ןעבָאה ךיז לָאז סָאװ  ,ייטרַאפ עלַאיצָאס רעדָא עשיטיל
 טנָאלּפעג ןוא טגָאיעג רונ זיא ױ ןעװ ,םלַאװעג ןוֿפ ןעטלַאהעג
 רעשרעה יד ,עקרַאטש יד ןעװ ,ןערָאװעג טקירררעטנוא ןיא
 -רַאנַא יד .ץעועג םעד בלַאהרעסױא טלעטשעג רונ יז ןעבָאה
 יװ ױוזַא ,רעֿפױלרָאֿפ ערעייז יװ יװַא טלעדנַאהעג ןעבָאה ןעטסיכ
 ,ייז רַאֿפ ןעוועג ןענייז סָאװ יד

 רַאֿפ ןעגָאיקעב וצ ךיז טייהניואוועג יד טינ ןעכָאה רימ
 טינרָאג םורער טכוז גנוטייצ עשיטסיכרַאנַא ןייק ,עדנייֿפ ערעזניא
 ןוֿפ לעמעצ ןעגירנעטשלָאֿפ רעגינייוו רעדָא רהעמ ַא ןעבעג וצ
 ךילנעט-נָאט ןעגנַאנעב ןרעװ סָאװ ,ןעטייקגיטכערטרערינ יד
 םעד ןעכַאמ ןעלעװ לָאז רענייא זַא רָאנ ,ןעטסיכרַאנַא יד ןעגעג
 םייא טלייהט ןעמ סָאװ ,עמרוט ןערהָאי יר ןוֿפ ןובשח ןעגיטכיר
 ,ןעינַאפש ןיא ,ןעילַאמיא ןיא ,ךײרקנַאוֿפ ןיא ןעטסיברַאנַא יד
 ,רנַאלגנע ןיא ןוא ןעטַאַאמש עטגינייארעֿפ יד ןיא ,דנַאלשטייד ןיא
 עכילטע ענהעש ךילרהעי ןעֿפערטעב ייז זַא ,ןהעזעג רע טלָאװ
 ,רעטיעװ רַאֿפ רָאנ ,ןעטַאהט רַאֿפ טינ -- ,רהָאי טרע דנוה
 -רַאנַא יד זַא ,ןהעועג ךייא טלָאװ רע .טדערעגסױרַא ןרעוװו סָאװ
 ןרעװ ןעטַאַאמטש עטגיניײארעֿפ יר ןיא ןוא ַאּפָאריײא ןיא ןעטסיּכ
 --- ,רנַאלסור ןיא ןרענָאיצולָאװער יד יװ ױזַא טולָאסבַא טלעדנַאהעב
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 ןעגעװ ךיז טלערנַאה'ס ןעװ ,ףוא ױזַא ךייא טגער סָאװ סָאד
 טֿפערט סָאר וַא ,ןערַא ןָא טשינ ךייא טביוה'ס רָאנ ,רנַאלסור
 יד יװ ױזַא זַא ,ןהעועג "היא טלָאװ ךילרנע ; שרעדנַא ץעגרע
 ןעמ ןעוו ,םיוא ייז ןעמ טרעגנּוה ,רעטײברַא ןענייז ןעטסיכרַאנַא
 םּוצ ןענָאיּפש ןעמ םקיש ָאר -- ,סםינגנעֿפעג ןיא טינ ייז טלַאה
 טרָאד ,קירּכַאֿפ ןוֿפ ןעבײרטסױרַא יז לָאז רֶע ,תיבה לעב
 רעד ןיא רָארג ןענױאװ וצ טסיכרַאנא םעד ןעמ טרהעװרעֿפ
 ץעגרע ;טיורב לעקיטש ןייז ןענעידרעֿפ ןעק רע ואו ,טרָאטש
 00 טריטָאקיָאב ןעמ ,םיוא ןעמ טוייוו שרעדנַא

 -רעֿפ ,ךייא ןעלהעצרעד ,טנעייל רהיא סָאװ ,ןעגנוטייצ יד
 סָאד ! יארוא ּונ -- .ןעמעלַא םעד ןעגעװ טשינרָאג ,ךיז טהעטש
 ךיו טרעמיק עשו רעװ !!רעטײברַא יװ טינ רהעמ ךָאד ןענייז
 ?ייז ןעגעוו סָאר

* 
 : צ צ

 יד רַאֿפ ןעמינעגנָא קרַאטש עסערפ רעד ןיא ךיז טָאה ןעמ
 רלַאװעג ַא ןעבױהעגֿפױא טָאה ןעמ ; ןעטסיכרַאנַא יד ןּוֿפ רעֿפּפָא
 טלעװ רעד ףיוא ןַאהרַאֿפ זיא'ס בוא ,ןּונ ,טלַאװעג רעד ןעגעג
 רעד ןענעג ןעריטסעטָארּפ ּוצ טכער ַא טָאה עכלעוו ,ייטרַאפ ַא
 -יטסיוקע יד ןּוֿפ עגיצנייא ןייק טינ םיוועג סָאר זיא ,טלַאװעג
 ןּוֿפ םייז רעד ףױא ןענייז ייז יצ ,ןעייטרַאפ עשיטילָאפ ערנער
 ,ָא'ציזָאּפָא רעד ןּוֿפ רעדָא גנּוריגער רעד

 ןיא רהיא ייז ןעטלַאה .עלַא ,מלַאװעג רַאֿפ עלַא ןענייז יז
 -רעֿפ טימ רֹהיֵא ןערידנַאמָאקער ייז ,גידנעטש ןעגיריירפ ןייא
 -קַארפ יז ןעכָאה יז ;ןעֿפָא ץנַאג טינ בוא ,רעטרעװ עטלעטש
 !ןעריציטקַארפ ּוצ יינ סָאד ןוֿפ יז ,טיירג ןענייז ייז ןּוא ,טריציט

 סָאר--.ןעריזירָארעט םהיא ,טיוט |'ךרור דנייֿפ םעד ןעטכינרעֿפ
 -ער ערעיז ןּוֿפ טקנופ רעטסגילייה רעד ,עלָארַאפ רעייז זיא
 ! ןענָאיגיל

 סָאד הּכמ ןערייר ּוצ הועה יד ןעבָאה רָאג ןעמ ןעק ױזַא יװ
 ןיא ןעוו ,רעייהט ןוא גילייה ןייז ףרַאד סָאװ ,ןעכעל עכילשנעמ
 ןיא ןעמ טרידרַאנמָאב ןערענָאיצקַא יד ןּוֿפ עסערעטניא רער
 ןעמ טסיש ,על-קַאּב ןיא זײװנעסַאמ ןעמ טע'גרה ,ןעירדנַאסקעלַא



 = פי -

 ערייב ןיא ןּוא ַאּפָאריײא ןיא ,ןעױא ןיא ,ַאקירֿפַא ןיא ןעשנעמ
 הזעה יר ךיז ןעמ טמהענ טכער ַא ראֿפ סָאװ טימ ? ס'ַאקירעמַא
 -ּוצ ,טכער זיא'ס זַא ,ןעבעל ן'רַאֿפ טקעפסער ןעגעװ ןערייר ּוצ
 ןיא ןעשנעמ ןענע 'גרה ,טסנעיררעֿפ רהעמ סענעפ עכילטע בעיל
 ןהעגרעטנוא ןוויכ ַא טִימ ןעזָאל ,ןענהַאבנעזייא יר ייב ,ןענימ יר
 ףיוא רעהירֿפַא טרעכיזרעֿפ ןעמ עכלעוװ ,ןעֿפיש עטלױֿפוצ -בלַאה
 ,טַאהעג הטרעוו יד ןעכָאה ייז יװ םיורג ױזַא לָאמ יירד עמּוס ַא
 רעטײברַא דנעזױמ טרעדנּוה יירד לָאמַא טימ ןעֿפרַאװסױרַא ןיא
 !עברַאטש רעדניק ןוא רעבייוו ערעייז ןעזָאל ןּוא סַאג רעד ףיוא
 ילעב יר ןּוֿפ ןעטיֿפָארּפ יד ןיעסערגרעֿפ ּוצ םּוא ,רעגנּוה רַאֿפ
 ראֿפ סָאװ םעפע סָאד טָאה יצ ?ןעבעל עכילשנעמ סָאד ? םיתב
 { עקרַאטש יר ןּוא עכייר יד ןּוֿפ תונובשח יד ןיא ףערטעב זיא סע
 רעגידלעגיק-לעיֿפ רעד ,רעטכיר ר ד ,ץעזעג סָאד ,םעלַא ,םעלַא
 טנייה םיירש סעלַא סָאד-- ,ןָאנַאק רעגינָאמ טרעדנּוה רעד ,סקיב
 -על ןעבכילשנעמ םעד ןּוֿפ םיוא ךיז טכַאל, :תולוק טימ גָאט ּוצ
 "!ןעשנעמ ם'ןּוֿפ ןעבעל סָאר ףיוא טייּפש ! ןעב

 ; ןעטסיברַאנַא יד ןּוֿפ רעֿפּפָא יד ןענייוועב ןעטיהקָאּפיה יד
 ןוֿפ ןָאיגילער יד ,ןעביולג-דנורג רעד טינ ןעד םהעטשעב רעבָא
 יר ייס ןּוא ערענָאיצּולָאװער יד ייס ,טייל-םמעטירָאטױא עלַא
 ךרּוד ןעטכינרעֿפ ּוצ--עדנעריגער יד טפיוהרעביא--עדנעריגער
 ןעדעי הילת רעד ךרּוד ,עטָארַאג רעד ך'ּוד ,עניטָאיליג רעד
 ,םער ןעגעג ןעלעטשּוצ ךיז הזעה יד ןענָאה טעװ סָאװ ,םענייא
 ! גיטכיר רַאֿפ ןעניֿפעג ייז סָאװ

 טנעװקעסנָאק זיא סָאװ ,ײטרַאּפ עגיצנייא ןייא זיולב ןַאהרַאֿפ
 -טלעהרעֿפ יד ןיא טלַאװעג יד ןעטכינרעֿפ ּוצ טכּוז עכלעוו ןוא
 יד גידנערעדָאֿפ ,ןרערנַא םער ןּוא ןעשנעמ ןייא ןעשיווצ עסינ
 -סַאב עלַא ןּוֿפ גנּוטכינרעֿפ יר ,ףָארטש-םױט רעד ןּוֿפ גנוֿפַאשבָא
 ןעשנעמ ןייא ןוֿפ טבער םער ןוֿפ רַאגָאז גנוֿפַאשבָא יד ,ןעיליט
 ,ייטרַאּפ עשיטסיכרַאנַא יד זיא סָאד .ןעטייווצ םעד ןעֿפָארטשעב ּוצ

 ַאזַא ייב ןערייר ּוצ טכער סָאד טַאהעג טלָאװ ןײלַא יז רָאנ
 ,טייהנעגעלעג

 טאג עי



 ווי. סא

 -םעי רַאֿפ גנוטכַא ?ןעבעל עכילשנעמ סָאד רַאֿפ גנּוטכַא
 טשרָאקַא רהיא טביוה רָאנ ; ןעגָאלשע גוצ---? םּואדיווידניא ןעדעוו
 רעטכיר םעד ױזַא טועטעגרעֿפ רהיא סָאװ ,רהיא ,טימרעד ןָא
 ערעײא ןיא ןירַא טשרָאקַא םע רהיא טביירש---,ןוילת םעד ןּוא
 רעזנוא ןיא טלעטשעגניירַא םע ןעבָאה רימ יװ ױזַא ,רעכיבצעזעג
 ןםַארגָארּפ

 .יערנע
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 "רניירפ רעטייברא} גאלרעֿפ םי
 : ןענישרע זיא

 םיפ ק ַא מ ,'ענייא ןוא גיצנַאװצ ןוא סקעז, ןוא "עפעטפ רעד ןיא,
 .סעקיּפָאק 15 ,טנעס 6 ,סנעפ 2 :וירפ ,יקרָא ג

 טונק ,ןעגנולהעצרע ערעדנַא ןוא 'עבעיל רעד ןעֿפַאלקש;
 ,סעקיּפָאק 20 ,טנעס 8 ,סנעפ 3 :ויירפ ,ןופס מַא ה

 ןעס ביא ךירנעה  ,(ַאמַארד) 'טֿפַאשלעזעג רעד ןעציטש;,
 ,סעקיּפָאק 28 ,טנעס 12 ,סנעפ 9 :ויירפ

 ,ווָא כעשט ןָאטנַא ,(ןעידעמָאק) 'ךודיש רעד, ןוא "רעב רעד,

 ,סעקיפָאק 99 ,טנעס 8 ,סנעפ 3 :זיירפ

 :וירפ ,וע נכיב שורָא שוד ,(ַאמַארד ַא) "טיוט ס'ןָאטנַאד,

 ,סעקיפָאק 90 ,טנעס 10 ,סנעפ 4

 ,סנעפ 2 :זיירפ יקרָאג םיסקַאמ ,'ַאקסַאװ רעטױו רעד, (6

) 

8 

 ,סעקיפָאק 10 ,טנעס 9

 -עמ סיוָא מ ,"עדנילב יד, ןיא "טסַאנ רענעטעבעגנוא רעד,
 ,סעקיפָאק 10 ,טנעפ 8 ,סנעפ 2 וירפ ,קנילועט

 רהיא ןוֿפ ןעבירשעג ,'גנוביירשעב סנעבעל ס'לעשימ ץזיאול,
 ,טנעס 15 ,סנעפ 6 .ויירפ ,לייהט רעטשרע ,ענומָאק יד ,ןײלַא
 סעקיּפָאק 0

 :וירפ ,ןיקטָאּפָאוק ,פ ,ירענָאיצולָאװער א ןוֿפ רעטרעוו,
 ,טנעס 90 ,,96 ,ש1

 ,ס45 ,,95 ,ש1ַ :ויירפ ,ןיקטָאּפָארק ,פ ,"טײהיײרֿפ ןוא טיורני/ (0

 .טנעס 5 ,סנעפ 14} :זירפ ,סומויכיַאנַא רעשיטסינומָאק (11

 ,גנוביירשעב-סנעבעל סילעשימ עזיאול) "ןעיגָאדעלַאק יינ ןיאא (2

 (,לייהט רעטכ

 א ,ר ,'ָאייעזַאק זיב לָאשַאװַאר ןוֿפ, (1 |

 טרעוװ ןערושָאוב ןוא רעכיב ערעדנַא ןוֿפ גָאלַאטַאק ַא

 ,גנַאלרעֿפ ףיוא טקישעגוצ

 ---: ןעריסערדַא ּוצ ןעגנולעטשעב

2/. 2,22/62/.22 163 ,/1:0166 3/., 411/0 240 

 1,0א8סא, 4



 ,"דניירפ רעטייברא, גאלרע

 ,טסאמ ןאהאי
4 

 העיז

 ,סומזיכראנא רעשיטסינומאק

 ,רעקאר ,ר ןוֿפ טצעזרעביא

 טי

 ,1906 ,ןָארנָאל
 0: בע -ונזני- ישא נועם

 ,טירטס יליבושור 163 ,יירעקורד "דגײרֿפ רעטײברַא,
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 ןיא לַאשוניק םעד ,ענמָאנ-טימַאניד ַא ענעשעק רערעי ןיא

 ױזַא טֶא --- רערעדנַא רעד ןיא לעקַאֿפ-דנַארב יד ןּוא דנַאה ןייא
 ,טסיכרַאנַא ןַא רַאֿפ ךילנהעוועג רענגעג ערעזנּוא ךיז ןעלעטש
 -לַאה ַא ויא רעכלעוו ,ןעש נעמ ַא ףיוא יװ םהיא ףיוא טקּוק ןעמ
 רעכלעוו ,שנעמ ַא ,רעכערברעֿפ רעבלַאה ַא ןּוא רענ'עגושמ רעּכ
 ןַא רָאנ טָאה סָאװ ,ןעגיצנייא ןעדעי ןעררָאמרע ּוצ גיטרַאֿפ זיא
 יר יװ לעיצ רעדנַא ןייק טינ טָאה רעכלעוו ןּוא ,גנּוניימ רעדנַא
 ,טֿפַאשלעזעג רער ןוֿפ סָאַאכ םער ,גנּורעטשּוצ עניײמעגלַא

 עכלעזַא רעביא ןרעדנּואװועֿפ טינ רָאנ ךיז ןעֿפרַאד רימ ןּוא
 ןּוא ןעננומייצ עשיטסיכרַאנַא-טינ עלַא ןעד ,ןעגנּולעטשרָאֿפ
 -בילרעכעל ץויר םיוא רהָאי ןייא רהָאי ןעטײרּפשרעֿפ ןעייטרַאּפ
 -רעטײברַא עטנַאנעגָאז ןיא וליפא ,ןעסַאמ יד ןעשיוצ ןעטייק
 ערליװ ןימ ַא םלֵא רָאֿפ טסיכרַאנַא םעד ןעמ טלעמש רעטעלב
 עלַאעריא עטסנעלק יד טינ טָאה רעכלעװ ,שנעמ ַא םלַא ,היח
 טֿפָא רימ ןעניֿפעג רעטעלב עיר ןיא ערארג ןּוא ; ןעגנובערטש
 יר רעביא ןעגנוטפיוהעב עטסגיניזנּוא ןּוא עטסבילרעכעל .יד
 ,ןעטסיברַאנַא יד ןּוֿפ ןעגנּוכערטש ןּוא ןעלעיצ

 -ירֿפּוצ שינ לָאמנייק ןענייז ןעטַארקָאמער-לַאיצָאס ערעונּוא
 סםלַא טלעטשעגרָאֿפ יז ןעבָאה רענגעג ערעייז ןעו ,ןעוועג ןעד
 ןעגיוא יד ןיא ךילרעכעל ןעכַאמ ּוצ ייז ירכ ,.װ .ז .א "רעלייהט;
 יז ןעצּונעב ןעגעווטסעד ןּוֿפ רָאנ ,גנּוניײמ רעכילטנעֿפע רער ןיֿפ

 -רַאנַא יד ןענעג ףפמַאק רעייז ןיא ןעלטימ עבלעויד טימ ךיז
 טימַאניר רַאֿפ ארומ רעד ןּוֿפ גידנערייר טינ רָאג ןיוש ,ןעטסיכ
 -םיכרַאנַא יד ןוֿפ קיטקַאמ רערענָאיצּולָאװער רעד ןיא ןעבמָאב
 -יטסילַאיצָאס רעד ןיא בָא גירנעטש ךיז טלעגיפש עכלעוו ,ןעמ
 סנעגיל עטסּואוועב ךיוא ןעגָאז ןעגנּומײצ עזיר רָאנ ,עסערפ רעש
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 זיא .ןעפיצנירפ עשיטסיכרַאנַא יד ןּוֿפ ןעגנוביירשעב ערעייז ןיא
 ,.ש ביצ+ טעטפיוהעב ןעמ ןעװ ,ןעניל רעטסָארּפ ַא טינ ןעד סע
 םעד ןוֿפ רערּורב ַא יװ ׁשְרעדנַא טינ זיא סּומויכרַאנַא רעד זַא
 ךיז ןעליװ ןעטסיכרַאנַא יד זַא ֹּעדָא=,םּומזילַאטיֿפַאק ןעניטצעי
 ענעגנַאגרעֿפ יד ןּוֿפ עייטסּורניא רעניילק רעד ּוצ ןערהעקמּוא
 ? ןעטייצ

 -רעביא ןענייז ןעטּסיכלאנַא עטסיימ יד זַא ,רהַאװ זיא סע
 ןערעװ טנעױעב םינ ןעק טֿפַאשלעועג עגיטנייה יד זַא ,םגייצ
 רעדוַא טינ ךָאד טזייוװעּב סָאד רענָא ,ןעלמימ עכילרעירֿפ ךרּוד
 ןּוא ; טלַאװעג יד זיא םּומזיכרַאנַא םעד ןוֿפ ןעבערטש ןּוא לעיצ
 יד ןּוֿפ ערָאהטעמ עשיכקַאט יד זַא ,ןהעז רעטעפש ןעלעוו רימ

 ,ןעכַאז ערעדנוזעּב ייווצ ןענייז פיצנירפ רעייז ןוא ןעטסיכרַאנַא
 ערע טימ ןּוא קיטקַאמ רעדעי טימ לַאֿפ רעד ויא סע יװ טקנּופ
 ,פיצנירפ

 רעטמיטשעב ַא ןוֿפ קּורדסיוא רעד זיא סומויכרַאנַא רעד
 ,עיֿפָאזָאלי אטפסַאששלועג רערערנוזעב .ַא ןּוֿפ ,גנואױשנַא-טלעוו
 ןיא עיֿפָאוָאליֿפ -םטֿפַאשלעועו רער ןּוֿפ ןעגָאז רַאנָאז ןעק ןעמ
 עצנַאג יד ןערידּוטש ןּוא ןעטכַארטעב סָאװ ,יד ןעד ,ןײמענלַא
 רעייז ןיא ןעבעל ןעכילשנעמ םעד ןּוא טלעװ רעד ןּוֿפ גנולקיווטנע
 גוצעב ןיא עסילש עשינָאל ןעהיצ עכלעוו ןּוא ,טײקֿפעיט רעליֿפ
 -ינַאנרָא רעכילטֿפַאשלעועג רעד ןוֿפ ןעמרָאֿפ עדנעמּוק יד ףיוא
 טינ ךיז ןעליוו ייז בוא ,םומזיכרַאנַא םוצ ןעמּוק ןעזּומ ,ןָאיצַאז
 ,נעװ ןעבלַאה ן'ףיוא ןעלעטשבָא

 -גלָאֿפ ,טֿפַאשרעה רערעי ןּוֿפ גנּונעקיילבָא יד זיא עיכרַאנַא
 ּוצ ןעבערטש רעד יװ ׁשרעדנַא םינ סומויכרַאנַא רעד יא ךיל
 ןייא ןוֿפ גנושרעהעב יד ּואװ ,דנַאטשּוצ ןעלַאיצָאס ַא ןעֿפַאש
 טיג סע ּואו ,ךילגעמנּוא זיא ןעשנעמ ןעטייווצ ַא ךרּוד ןעשנעמ
 -נַא ןּוא עצעועג ענייק ,גנּוריגער ןייק ,טַאַאטש ןייק רהעמ טינ
 ע'תמא ןעריטסױקע טעװ סע ּואװ ןּוא ןעלטימ -טלַאװעג ערעד
 ,עלַא רַאֿפ ןּוא ןעגיצנייא ןערעי רַאֿפ טײהײרֿפ

 ? הטרעווסנעשניו דנַאטשּוצ ַאזַא זיא : זיא עגַארֿפ עטשרע יד
 ןעסַאלק ערנעציזעב ןּוא ערנעשרעה יד ןּוֿפ עמהַאנסױא רעד טימ



== 8 == 

 ןענייז עכלעװ ,ןעשנעמ לעיֿפ ןעניֿפעג טינ רעֿביז ךיז ןעלעוו
 סָאװ ,עמסעב יד ויא טֿפַאשלעזעג ץעגיטנייה יד זַא ,גימיטשנייא
 ּוצ םינֿפרירעב ןיק טינ ןענָאה עכלעװ ןּוא ,ןעבעג רָאנ ןעק
 טינ יא רעכלעוו ,ּרעגיצּניא ּרערעי ,ךילקילג ןּוא ײרֿפ ןענעל
 ןּוֿפ םרָאֿפ ערעי זַא ,ןעבעגוצ טעװ ,טכענק רענערָאבעג ןייק

 זצז א ,טכעלש ויא טֿפַאשרעה
 -טַאטש טצעי זיב ןעבָאה עכלעוו ,עֿפפמעק עשיטילָאפ עלַא

 ןענייז ,גנולקיוטנע רעכילטכישעג רעד ןיֿפ ףױלרעֿפ ןיא ןענוֿפעג
 טכוזרעֿפ גגידנעטש ןעבָאה ענייא יד ,עֿפּפמעק-ןעסַאלק ןעוועג

 -נּוא ןעבָאה יז סָאװ םעד טימ ,טֿפַאשרעה רעייז ןעטלַאהּוצֿפױא
 ערערנַא יד ;ןעשנעמטימ ערעייז טעטייבעגסיוא ןּוא טקירדרעט
 ךָאי םעד ןעכערּבּוצ ּוצ ןעמייקכילגעמ עלַא טימ טכּוזרעֿפ ןעֿבָאה
 -עג ךיז ןעבָאה עטצעל יד ּוצ ,ײנַאריט רערנעהעטשעב רעד ןּוֿפ
 ,טייקנימכיו רעניילק ןיֿפ ויא ,טינ ּרערָא ןעטסיכרַאנַא ןעֿפּור
 ןעד ,שיטסיכרַאנַא טלעדנַאהעג ייז ןעבָאה טייקכילקריװ רעד ןיא
 ,ךילרהע ךילקריוו סע ןעניימ .ייז בוא ,טֿפַאשרעה ןּוֿפ רענגעג יד
 ןהֶא רנַאטשּוצ ַא ּוצ טסּואװעכנוא רערָא טסּואװעב ןעבערטש
 ,עיכיַאנַא רעד ּוצ ,ה.ד ,טֿפַאשרעה

 -לעֿפ יר ןּוֿפ עֿפּפמעק עגיטצעי יר וַא ,עכַאוטַאהֿב יד ןיוש
 -לַאװעג ןּוא רערהעלק לעיֿפ ןענייז גנּואײרֿפעב רעייז רַאֿפ רעק
 -עב יר זַא ,ץכַאוטַאהט יד ,םײהנעגנַאגרעֿפ רעד ןיא יװ רעגימ
 ןענייז ןעגנּוגנײרטשנַא ערעייז ןוֿפ גלָאֿפרע םעד רַאֿפ ןעגנּוגניד
 רימ זַא ,ןעטייצ עגילָאמַא ןיא יו ערעסעב לעיֿפ גיטרעוונעגעג
 רימ יװ עיכרַאנַא רעד ּוצ רעטנהענ לעיֿפ טנייה ָאזלַא ןענייז
 ערעזניא ןיא ןעלעטשרָאֿפ טנעקעג טינ וליפא רעהירֿפ ךיז ןעבָאה
 רהָאלק זניא טזייוועב ןײלַא עכַאזטַאהט עזיד ,תומולח עטסנהעש
 -טנע עגיטלַאװעג ַא ןענוֿפעגטַאמש טָאה סע סָאר ,ךילטייד ןּוא
 ,טֿפַאשלעזעג רעבילשנעמ רער ןיא ןעגנובערטש ענעי ןוֿפ גנולקיוו
 וצ עבַאנֿפױא יד ,םיױא טזיװ םע יװ ,ןעבָאה עבלעװ
 -יטסניא עלַא ,ןעמרָאֿפ ץערעטירָאטױא עלַא ןעטכינרעֿפ
 רער רַאֿפ נעװ ַא ןעֿפַאש ּוצ ןּוא ײרעֿפַאלקש ןוֿפ ןענָאיצּומ
 ָאלַא ןיא סָאװ ,עיכרַאנַא רער ,טײהײרֿפ רענעמָאקלָאֿפ
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 ,ןעטרהעלעג ַא דנעגריא ןּוֿפ גנּודניֿפרע יד סע זיא ? עיכרַאנַא יד
 ויא ץיכרַאנַא יר ! ןיינ לָאמ רנעזיוט ןּוא ,ןיינ ? עיפָאמּוא ןימ ַא
 -ערטש ערעטינַאמּוה עלַא ןוֿפ לַאעדיא עטסכעה סָאד גיֿפױלרַאֿפ
 רעלערּוטלּוק רעטסכענ רער ןּוֿפ לעיצ עשיגָאל סָאד ,ןעגנּוב
 ,גנולקיווטנע

 -םנעשניוו רָאנ טינ זיא רנַאטשּוצ רעכילשנעמ ַא רעבָא ןעוו
 -ער עשינָאל סָאר טייצ רעבלעזרעד ןיא ךיוא ןרעדנָאז הטרעוו
 רעד ןיא ןעגנּולדנַאה ןּוא ןעקנַארעג עכילשנעמ יר ןּוֿפ טַאטלּוז
 ַאזַא ביוא ,עגַארֿפ יר טָאה ןַאד ,טרַאװנעגעג ןּוא טײהנעגנַאגרעֿפ
 ןּוֿפ םלעטשעג טֿפָא ונּוא טרעװ עכלעוו ,ךילגעמ זיא דנַאטשּוצ
 ,טייקגיטכיוו עניילק ַא ,ןעשנעמ ערנעקנייר-רהאלק רעגינייוו

 עכנַאמ יװ ,"רענָאיצקַאער, טינ ָאולַא ןענייז ןעטסיכרַאנַא יד
 םינ ךיוא ןענייז יז ,םעטפיוהעב ןעבָאה ןעטַארקָאמער-לַאיצָאס
 ,גנוגעװעב-סטײהײרֿפ רענימצעי רעד ןּוֿפ רעילג רעטצעל רעד
 גניאיירֿפעב רעלַאיצָאס רעד ןיֿפ ןערינָאיפ ןענייז ייז ,טרהעקרעֿפ
 -עב רענײמעגלַא רעד ןּוֿפ ןעהייר עטשרע יר ןיא ןעֿפּפמעק ןּוא
 זַא ,גנומפיהעב עכילרעכעל ַא ךיוא סע ויא רַאֿפרער ,גנוגעוו
 עבלעוו ,עֿפירגעב ערערנּוזעב ןענייז סומזיכרַאנַא ןּוא סומזילַאיצָאס
 .ערערנַא יד טימ ענייא ןעגינײארעֿפ טינ ךיז ןעזָאל

 עלַא רימ ןעהעטשרעֿפ ןײמעגלַא ןיא סימוילַאיצָאס רעטנּוא
 רעד טימ ךיז ןעניטֿפעשעב עכלעוו ,ןעגנובערטש ןּוא ןערהעל
 סָאד טעטיירעב ןיז ןערעגנע ןייז ןיא ;טֿפַאשלעועג רעכילשנעמ
 יר ּואװ ,רנַאטשּוצ רעכילטֿפַאשלעועג ַא םומזילַאיצָאס טרָאװ
 רער ןּוֿפ רערילגמימ עלַא רַאֿפ ןענייז ןעגנּוגנידעב עשימָאנָאקע
 .עבלעו יר טֿפַאשלעזעג

 רעבָא ךיז ןעגיטֿפעשעב טֿפַאשלעזעג רעכילשנעמ רעד םימ
 -רָאֿפ ןיא לעגנַאמ ןייק ךיוא זיא סע ןּוא ,עלעיֿפ רהעז טנייה
 -עק טיג סע ".ןעגנורעסעברעֿפ, עכילטֿפַאשלעועג רַאֿפ עגעלש
 ערערנַא עלעיֿפ ךָאנ ןּוא עכילטסירק ,עשיטַארקָאטסירַא ,עכילגינ
 רנַאלשטייר ןּוֿפ רעטשרע רער םלעהליוו ,"ןעגסילַאיצָאס, ןעטרָאז
 .ןעמרָאֿפער עלַאיצָאס ןּוֿפ טרערעג טייהנעגעלעג רערעי ייב טָאה
 ,"טסילַאיצָאס, ַא ןעֿפּורעג ןײלַא לָאמטֿפָא ךיז טָאה קרַאטסיב



 טל וי יה

 -רעֿפ ןעדנוֿפרע טָאה רעקעטש חלג רעשיטימעסיטנַא רעד ןּוא
 רַאֿפרער טָא .עגַארֿפ עלַאיצָאס יד ןעזייל ּוצ ןעמפעצער ענעריש
 -נעווטיונ ַא טלהיֿפעג ןעטסילַאיצָאס ע'תמא עטסיימ יד ןעבָאה
 ןעזָאלּוצ םינ לָאז רעכלעװ ,ןעמָאנ ַאוַא טימ ךיז ןעֿפּור ּוצ טייקגיד
 ןעקיררסייא ךילטייד ןּוא רהָאלק ןּוא עסינדנעטשרעֿפסימ ענייק
 -עג רעניטֿפניקּוצ רעד ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ רעייז ןּוא לעיצ רעייז
 ,ןעטײרּוצנָא םּוא ,ןעטסינּומָאק ךיז יז ןעֿפּור רַאֿפרעד .טֿפַאשלעז
 עלַאיצָאס יד ןוֿפ טײקכילטֿפַאשנײמעג יר זיא לעיצ רעייז זַא
 גירנעוימױנ ןענייז עכלעװ ,ןעלטימ עלַא ןּוֿפ ןּוא רעמיהטכייר
 .ןָאיצקּודָארֿפ רעד רַאֿפ

 עטסיפ ףױא טינ ךיז ןערנירג ןעגנּורעדָאֿפ ערעייז רעבָא
 יו ףױא ןרעדנָאז ,רענעלפ עוויטַאלּוקעפס ןּוא ןעגנּולעטשרָאֿפ
 ,ןערנעששמּוא עשימָאנָאקע עגיטרעוונעגעג יד ןּוֿפ ןעטַאטלּוזער
 -טנע ערעטייוו יד זַא ,ךילטייד ןּוא רהָאלק זנּוא ןעגייצ עכלעוו
 ,סּומזינּומָאק םּוצ רעטנהענ רעמיא זנּוא טרהיֿפ גנּולקיװ

 ץיזַאּושזרּוב יד ,טייצ רעזנּוא ןּוֿפ עסַאלק ערנעשרעה יד
 -רעֿפ עלעיצרעמָאק עלַא ןּוא ןָאיצקּורָארּפ עצנַאג יד טריזינַאגרָא
 -ַאק ערעסערג ןּוא רעקרעװרנַאה עניילק יר ןעשיווצ ,ןעגנּורניב
 יר ןּוא ןעטסילַאטיּפַאק ענלעצנייא יד ןעשיװצ ןּוא ןעטסילַאטיפ
 רעגידנעטש ַא ןָא טהעג םטסָאוט ןּוא ןעטֿפַאשלעועג ךןָאיצקַא
 -נולקיוטנע עיינ רעמיא סױרַא טֿפּור ףפמַאק רעויד ןּוא ,ףּפמַאק
 נָאט ּוצ ;ָאט ןוֿפ טיעסערגרעֿפ ןּוא ןָאיצקּורָארּפ רעד ןיא ןעג
 ריּמ ןעװ רעבָא .טֿפַאשלעועג רעד םּוהטכייר ןעלַאיצָאפ םעד
 טסקַאװ םּוהטכייר רעכילטֿפַאשלעזעג רעד יװ ,טייז ןייא ןּוֿפ ןעהעז
 זַא ,טייז רעטייווצ רעד ןּוֿפ רימ ןעהעז ,רהעמ סלַא רעטייוו סָאװ
 נָאמ ּוצ נָאש ןוֿפ טרעװ ןעסַאמ עטיירב יד ןּוֿפ דנעלע סָאד
 טלָאװ רנַאטשּוצ רעזיד ןעוו .רעכילגערטרענּוא ןּוא רעכילקערש
 -סױרַא טוּומעג רעכיז רע טלָאװ ,טייצ ערעגנייל ַא ןעטלַאהעגנָא
 רעד ןוֿפ גנַאגרעטנּוא ןעשילַארָאמ ןּוא ןעשיזיֿפ םעד ןעֿפּור
 ןּוא ,סּולֿפרעביא ןּוא םּוהטכייר ןוֿפ טלעװ ַא ןעמימניא םייהשנעמ
 ןערעקרַאמטש רעמיא ןַא םױרַא טֿפּור ןײלַא עכַאוטַאהט עזיד
 רעגיטנייה רעד ןוֿפ טייברעביא ןעלַאקידַאר ַא רַאֿפ ףפמַאק

 באאט קער עיי שי
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 -ַאס ןרעסעב ַא .ףיוא ןענָאיצּוטיטסניא ערהיא ןּוא טֿפַאשלעזעג
 עויר זַא ,ןַײלַא ךִיז ןַיֿפ ךִיִז טהעַטְׁשְועפ סע .םעטסיס ןעלַאיצ
 -עמ .עגעגנַאגרעֿפ ּוצ ןערהיֿפקיִרּוצ טינ ונּוא ןעק גנולקיווטנע
 ןיא עמרָאֿפ עייג .ַא ןעֿפַאש וּומ יז רָאנ ,ןעמעטסיס ןּוא ןערָאהמ
 ןּוֿפ גנּוקייהטּוצ רער .ןיא ןּוא ןָאיצקּודָארּפ .רעכילטֿפַאשלעזעג רעד
 עסינֿפרירעב .עגירנעווטיונ יד ןעגירירֿפעב ּוצ םּוא ,ןעטקּודָארּפ יד
 -ּומָאק רעד ןַײז םעװ עמרָאֿפ עויד ןּוא ,טייהשנעמ רעד ןוֿפ
 ,סומזינ

 עגיטנַײה יד טימ ןערירֿפּוצנּוא ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ עלַא
 ,רנַאטשּוצ ַא ּוצ ןעבערטש עכלעװ ןּוא ,ןעגנּוגנירעב עלַאיצָאס
 ןּוא ײרֿפ ןייז ןעלָאז טֿפַאשלעועג רער ןּוֿפ רערילגטימ עלַא ּואוו
 זיִא רַאֿפרער ןּוא ,גנּוהיצעב רעזיר ןיא גימיטשנייא ןענייז ,ךיילג
 ןענייז עבלעװ ןעטסיכרַאנַא יד וַא ,ןעקנייד ּוצ ךילרעכעל סע
 םער ןיֿפ ןעהייר .עטשרע יד .ןיא ןענַאטשענ רעמיא טצעי ויב
 -ערטש ענײמעגלַא עזיר ןּוֿפ רענגעג ןענייז ,ףפמַאק -סגנּואיירֿפעב
 גיהעֿפ ןענייז ןעטנַארָאנגיא רעֶרָא רערמױלרעֿפ .רָאנ ,ןעגנּוב
 ,ןעגנוטפיוהעב עכלעזַא ןעלעטשּוצֿפױא

 יז סָאװ רַאֿפרעד ,ןעטסילַאיצָאס ןענייז ןעטסיכרַאנַא יד
 .ןעמרָאֿפ עכילטֿפַאשלעועג יר ןוֿפ גנּורעסעברעֿפ ַא ּוצ ןעבערטש
 זַא ,טגייצרעביא ןענייז ייז סָאװ רַאֿפרער ,ןעטסינּומָאק ןענייז יז
 -בֶא יר ךרּור ןערעװ טרהיֿפעגסױא רָאנ ןעק גנורעסעברעֿפ עזיד
 טײקכילטֿפַאשנײמעג יר ןּוא םּוהטנעגיײַא-טַאװירּפ ןּוֿפ גנוֿפַאש
 .ןעלמימ-סנָאיצקּורָארפ ןּוא רעמיהטכייר עלַאיצָאס יד ןוֿפ

 טימ טינ ןעטסיברַאנַא יד ךיז ןענעגּונעב רעבָא סָאװ רַאֿפ
 סָאװ רַאֿפרער ?ןעטסינּומָאק רערָא ןעטסילַאיצָאס רעטרעוו יד

 ,ןעשנעמ עכלעוַא טיִמ ןעטײברעֿפ יז לָאז ןעמ זַא ,טינ ןעליוו ייֵז
 -רעביא ןענייז ייז לייוו ןּוא .,רעטרעװ עזיד ןעכיורבסימ עכלעוו
 -לָאֿפנּוא ןעוועג טלָאװ םּומוינּומָאק ןוֿפ םעטסיס רעד וַא ,טנייצ
 טסייג םער ןוֿפ ןעגנּוררעגכרּור ןייז םינ לָאז רע ןעװ ,גידנעטש
 .םּומויכרַאנַא ןוֿפ

 רַאֿפרעד .,גיטכיוו טלעּפָאר זנּוא רָאֿפ זיא עיכרַאנַא טרָאװ םָאד
 עכלעװ ,ןעטסינּומָאק עלעיֿפ ץלַא ךָאנ רערייל טיג סע סָאװ
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 עגיטֿפניקּוצ יד ןעלעטשוצרָאֿפ ךיז גיטלינֿביילג גונעג ןענייז
 רערָא "טַאַאטש-סקלָאֿפ} ַא ןוֿפ עמרָאֿפ רער ןיא טֿפַאשלעזעג
 טרערעגבָא ךיז ןעטלָאװ ייז יװ טקנופ ,"טַאַאטש -סטֿפנוקּוצ,
 טײהײרֿפ ןּוֿפ עדנײרֿפ ע'תמא עלַא ןעקערשּוצבָא ,ךיז ןעשיווצ
 -ָארּויב עניטלַאװעג ַא ,ןעכיילג ןהֶא םעטסיס-סגנּוריגער ַא ךרוד
 ןעגנומיטשעב ןּוא עצעזעג ןּופ רעדנעזיוט-טרעדנּוה ךרּוד ,עיטַארק
 רעלעּוריװידניא רערעי ןּוֿפ גנּוקירדרעטנוא עטּולָאסבַא יד ךרּוד ןּוא
 -יגער עכַאֿפנײא ןעשנעמ יד ןּוֿפ ןעכַאמ ּוצ םּוא ,עוויטַאיציניא
 .ןעטַאמָאטױא-סגנּור

 עטנעװקעסנַאק יד רענבָא ןעליװ םֿפנוקּוצ ןימ  ַאזַא ןוֿפ

 זַא ,ןערהעלקרע יז ,ןעסיֹו טינ ןעטסינּומָאק ןוא ןעטסילַאיצָאס
 -יטסניא ןַא יװ ןעוועג שרעדנַא טינ לָאמנייק ויא טַאַאטש רעד
 יד רַאֿפ גייצקרעוו א ןּוא ןעסַאמ יד ןעקירדרעטנּוא וצ ןָאיצּומ
 ,ןעיגעליווירפ ערעייז ןעטלַאהּוצֿפױא םּוא ,ןעסַאלק עדנעשרעה
 יד ןּוֿפ ײרעֿפַאלקש ענײמעגלַא יר ףיוא ךיז ןעדנירג עכלעוו
 רט בױא ,ןענייצרעביא ןּוֿפרעד ךיז ןעק רענייא רעדעי .רעקלעֿפ
 סטד וי עבַאגֿפױא יד רעביא ןעקנײדּוצכָאנ הימ יד רָאנ ךיז םיג
 ,טַאַאטש ם'ןוֿפ קעווצ ןעכילטנעגייא

 ןוֿפ ןָאיצומיטסניא ַאזַא טַאהעג טלָאװ ןניז ַא רַאֿפ סָאװ
 ןעיגעליווירפ ַא רַאֿפ סָאװ ? טֿפַאשלעועג רעײרֿפ ַא ןיא ײנַאריט
 ןּוֿפ סַאלק עבלעוו ןּוא ,ןעגידײהטרעֿפ ּוצ טַאהעג ןַאד יז טלָאװ
 םומזינּומָאק רער ?ןעקירדרעטנּוא טֿפרַאדעב יז טלָאװ קלָאֿפ
 -ַאלקש רעגיטנייה רעד ןּוֿפ גנוֿפַאשבָא יר ךרּוד ךילגעמ רָאנ זיא
 טכיזבַא יד ןעבָאה ןעק טסינומָאק רעכילרהע רעכלעוו ןּוא .ײרעֿפ
 -סטַאַאטש ערעזנוא ? ײנַארימ ןּוֿפ עמרָאֿפ עיינ ַא ןערהיֿפּוצנײא
 םענַײק ןַאד טעװ טַאַאטש רעד וַא ,ןעטפיוהעב ןעטסילַאיצָאּפ
 טינ םענייק טעװ עכלעװ ,טֿפַאשרעה ַא רעבָא ;ןעשרעהעב טינ
 רעכלעוו ,רעסעמ א יו ךילרעכעל ױזַא טקנּופ זיא ,ןעשרעהעב
 טָאה ןעמ ןעכלעװ ןוֿפ ןּוא ,ןעריינש ּוצ גנילק ןייק םינ טָאה
 טֿפַאשרעה ןייק טינ טיג סע בוא ,לעטנעה םער ןעמּונעגקעװַא
 ,עיברַאנַא סָאד טניימ ןַאר ,טֿפַאשלעועג רעשיטסינּומָאק רעד ןיא
 ,טייהכיילג ןּוא טײהײרֿפ ענעמָאקלָאֿפ ןּוֿפ רנַאטשּוצ ַא .ה .ד



 ךיוא ןעלעוו גנּוריגער רעד ןּוא טַאַאטש םעד טימ ןעמַאווצ
 -ּומָאֹּק רעד ןיא זַא ,ןעקנייד עכנַאמ .עצעזעג יד ןעדניװשרעֿפ
 רעטקַארַאּכ סעד ןעבָאה עצעועג יד ןעלעוװ טֿפַאשלעזעג רעשיטסינ
 עּכלעװ ,ןעפיצנירפ עבילדניירֿפ-ןעשנעמ .ןּוא ערעטינַאמוה ןוֿפ
 עויד ךיוא רעבָא .ןעגינגרעֿפ טימ ןענעקרענַא טעװ רענייא רערעי
 ןעד ,גנּולעטשרָאֿפ ענעמָאקלָאֿפנוא ןַא יװ רהעמ טינ זיא גנּוניײמ
 -ערפניירַא טינ ךיז ןעוָאל ןעגנולרנַאה עגיטֿפנינרעֿפ ןּוא עלערע

 ןעו .עצעזעג ענעבירשעג ןּוא ןעֿפַארגַארַאּפ ענעקורט ןיא ןעּפ
 ּוצ לעטימ  ַא ץעזעג טרָאװ םעד רעטנוא רעבָא ןעהעטשרעֿפ רימ
 עטמיטשעב .ןענעקרענַא ּוצ ןעשנעמ יד ןעגניווצ ןּוא ןעקירדרעטנוא
 ןיִא קּורדסיוא רהיא טניֿפעג טלַאוװעג עויד ןעװ .ןוא ,ןעפיצנירפ
 רֵנַאטשּוצ ַאוַא זיא ןַאד ,װ .ז .א רעקנייה ,רעטּכיר ,ןעטסיצילָאּפ
 .ןעבערטש .ןעֿפרַאד ןעשנעמ ןעכלעוו ּוצ ,לַאעדיא ןייק רעכיז

 רעשיטסינּומָאק רעד ןיא זַא ,ןעטפיוהעב ןעטסיכרַאנַא יד ןעוו
 יד רַאֿפ טייקגירנעוטיױנ ןייק ןַאהרַאֿפ טינ זיא טֿפַאשלעועג
 ןיא לַײװ ,רַאֿפרעד רָאנ טינ סע זיא ,גנּוריגער ַא ןוֿפ ץנעטסיזקע

 -רעֿפ עלַא ןוֿפ ןעכַאזרוא יד טימ ןעמַאװצ ּואו ,דנַאטשּוצ ַאזַא
 ,טֿפַאשלעזעג רעגיטניה רעד ןיא ןעריסַאּפ עכלעװ ,ןעכערב
 טָאה ןעמ עכלעוו בעילּוצ ,ןעגנּוקריװ יד ןעדניװשרעֿפ ךיוא ןעוומ
 םעד ןּוֿפ טייקגירנעװטױנ יד ןיא טביולנעג רעמיא טצעי זיב
 ןיא זַא ,טגייצרעביא ךיוא ןענייז ייז רָאנ ,סומוינַאכעמ-סטַאַאטש
 יד ןעבָאה ןעשנעמ עלַא ןעלעװ טֿפַאשלעזעג רעשיטסינּומָאק ַא
 ערעייז ןעלרעּוצםױא ןּוא ןעלקיווטנע ּוצ ךילדנירג ךיז טייקכילגעמ
 יד ןעלעװ רנַאטשּוצ ַאזַא ןיא ןּוא ,ןעטקניטסניא ןּוא ןעלהיֿפעג
 עטלַאק ךרוד ןערעוװ טמיטשעב טינ ןעשנעט יד ןוֿפ ןעגנּולדנַאה
 םער ךרוד ןרערנָאז ,ןעגנּולעטשרָאֿפ-סטכער עשינַאכעמ ןוא
 ,רנַאטשרעֿפ-ןעשנעמ ןעדנוזעג

 רעד ןיא טייקניטעהט ץעשימָאנָאקע יד טגנַאלעבנָא סָאװ
 -רעּביא ןעצנַאג ןיא גנּוריגער ַא זיא טֿפַאשלעזעג רעשיטסינּומָאק
 ענײמעגלַא יד ןעד ;ךילרהעֿפעג ןוא שיטקַארּפנוא ,גיסילֿפ
 -הַאֿפרע יר ןוא טייקגירנעווטיונ ןּוא טייקכילצינ יד ,עסינֿפרירעב
 עגיסעמנַאלּפ ַא רַאֿפ ןערָאטקַאֿפ ערעקרַאטש ןענייז ןעגנור
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 יר ןיא ןעבױלג רעדנילב רעד יװ ןָאיצַאזינַאנרָא עשימָאנָאקע
 ןעמהענ עבלעװ ,רעטײברַא יד ןענייז םעדרעסיוא ןוא .עצעזעג
 םיא רעסעב לעיֿפ ,ןָאיצקּודַארּפ רעד ןיא לײהטנָא ןעטקעריד ַא
 עווימקודָארּפ יד ןעריזינַאגרָא ּוצ רעניהעֿפ לעיֿפ ןּוא דנַאטש
 טייקגיטעהט יר ןיא עיטַארקָארויב עלַאיצָאס ַא יװ ,טייקגיטעהט
 ,גנוריגער ַא ןּוֿפ

 ַא ןיא םָאר ,ןעלעטשרָאֿפ טפיוהרעביא ךיז ןעלָאז רימ ןעוו
 ןעריטסיזקע רָאנ טייהשנעמ יד ןעק טֿפַאשלעועג רעשיטסינּומָאק
 ּוצ ןעגניווצ ייז םעװ עכלעוװ ,גנּורינער ַא ןּוֿפ ןָאיצקנוֿפ יד ךרּוד
 ךיז ןעלָאז רימ ןעװ ,סטכעלש ןעריימּוצסוא ןּוא טּוג ןעלדנַאה
 ןעריטסיזקע טגעקעג טינ טלָאװ טֿפַאשלעזעג יד זַא ,ןעלעטשרָאֿפ
 עטלהעוורעסיוא ןּוֿפ להָאצ עניילק ַא ןהֶא גָאט ןעגיצנייא ןייק
 ערעייז רַאֿפ ןעקנייד ּוצ ענַאגֿפױא יד ןעבָאה עכלעוו ,םימכח
 ךיז ןעלָאז רימ ,ןעװעג רעסעב ןיוש טלָאװ ןַאד ,ןעשנעמטימ
 ךיז ןּוא טייקגימעהט רעשיטסירנַאנַאּפָארּפ רערעי ןוֿפ ןעגַאזטנע
 ,סומזינּומָאק םעד ּפָאק ןוֿפ ןעגָאלשסױרַא

 ןעגנולעטשרָאֿפ עכלעזַא ,לַאֿפ רער טינ רָאג יא סָאד רעבָא
 ןעשנעמ יד ןעטכַארטעב רימ ןעװ ,ןעלקיווטנע רָאנ ךיז ןענעק
 רימ .,טרַאװנעגעג רער ןוֿפ ןעגיױא יד טימ טֿפנּוקּוצ רעד ןּוֿפ

 יד וליפא ;תורוד עדנעמּוק יד ןּוֿפ ןעדער םינ רָאג ןעֿפרַאד
 -עג רעגיטנייה רעד ןיא ןעסקַאװעגֿפױא ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ
 -נעגייא ןּוא ןעגנּואױשנַא ערעייז ןעטייברעביא ןעלעוו ,טֿפַאשלעז
 ןּוֿפ טייברעביא ןַא ןעדניֿפטַאטש םעװ םע רלַאב יװ ,ןעטֿפַאש
 -עגרעסיוא .ןעבעל ייז עבלעוו ןיא ,ןערנעטשמוא עלַאיצָאס יד
 עקרַאטש ַא טַאהעג גידנעטש ןעבָאה עסינגייארע עכילנהעוו
 ןעויטקַא ןַא ןעמּונעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ יר ףױא גנּוקריװ
 -שנעמ רעד ןוֿפ בָארַא טמהענ .ייז ןיא לײהטנַא ןעוװיסַאּפ רערָא
 טייקכילגעמ יר רהיא טיג ןּוא טֿפַאשטכענק ןּוֿפ ךָאי סָאד טייה

 -סיוא ךינ ךיז ןעלעוו ןעשנעמ יד ןּוא ,ןעלקיווטנע ּוצ ײרֿפ ךיז
 יר טימ רענייא שינָאמרַאה ןוא ךילרעדירב ןעבעל ּוצ ןענרעל
 ערעדנַא עלַא יװ רעטכעלש טינ רעכיז זיא שנעמ רער .,ערעדנַא
 סלַא ,טסיאָאגע-סמּוהטנעגיײא םלַא רָאנ ,עסינעֿפעשעב עבילריטאנ



 וי --. 

 ןּוא ךיז רַאֿפ טֿפפמעק רערעי ּואוו ,טֿפַאשלעועג ַא ןוֿפ רעילג ַא
 -נַא ןעלקיװטנע טנעקעג טינ ךיז רע טָאה ,עלַא רַאֿפ רענייק
 ךױא טעװ םוהטנעגייא-טַאװירפ .ןוֿפ גנַאגרעטנּוא רעד .שרעד
 עּכלעװ ,ןעשנעמ ןּוֿפ ןעטֿפַאשנעגײֵא עטכעלש עלַא ןעטבינרעֿפ
 :ןעּבעל ןיא עלָאר עכילדעש ןּוא עכילסעה ַאזַא טנייה ןעלעיפש
 -נייה עד ןיא .וו.ז.א טכּוזשרעה  ,םומזיאָאגע ,סַאה ,טײקשלַאֿפ
 טינ ןעטֿפַאשנעגִייֵא עכילסעה עויד ןענייז טֿפַאשלעזעג רעגימ
 -ּוצ םעד ןיא רענָא ,ןיזַאד םּוא ףפמַאק ןיא ןעֿפַאװ יװ רהעמ
 טינ ויא סע לײװ ,ןעברַאטשבָא יז ןעלעוו סומוינּומָאק ןּוֿפ דנַאמש
 טָאטשנָא ןּוא יז רַאֿפ םייקגידנעווטיונ ןייק ןענארַאֿפ רהעמ
 -היֿפעג עשירַארילָאס ןּוא עכילרערירב ןעלקיווטנע ךיז ןעלעוו ייז
 ןעֿפַאש ּוצ טקניטסניא רעלערע רער ןּוא ןעשנעמ יד ןעשיווצ ןעל
 טעװ רַאֿפרעד טָא .טייהניײמעגלַא רער ןּוֿפ ןעסערעטניא יד רַאֿפ
 עלַא ןּוֿפ ײרֿפ ןַיז טֿפַאשלעזעג רעשיטסינּומָאק ַא ןיא ןעבעל סָאד
 -לעועג יד ןעד ,ןעגנּוקניירשעב ערעטירָאטױא ןּוא עכילצעזעג
 -ָאס ערנוזעג ןּוֿפ טקירָארּפ סָאד רָאנ זיא עינָאמרַאה עכילטֿפַאש
 ןעֿפַאשעג טינ ןעק ןּוא ןעגנּוגנידעב ןוא ןערנעטשמּוא עלַאיצ
 רעֶּבָא טסַאּפ רנַאטשּוצ ַאזַא .ןעטערקעד ןּוא עצעזעג ךרּוד ןערעוו
 -רעֿפ רָאנ ןעק רע ,טַאַאטש ַא ןּוֿפ ןעמרָאֿפ עגנייא יִר ןיא טינ
 ,עיכרַאנַא רעד ןיא ןערעװ טכילקריוו

 ,טַאַאטש ןעשיטסינומָאק ַא ןּוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ עלַא יר
 -ּומָאק ןּוֿפ ןעזיירק עכנַאמ ןיא טנייה ךָאנ ןעניֿפעג רימ עבלעוו
 יװ שרערנַא םינ םלייהטנעטסיימ ןענייז ,ןעײטיַאּפ עשיטסינ
 -לַא ןּוא ןעלײהטרּוארָאֿפ עטלעצרָאװעגניײא עטלַא ןּוֿפ ןעטקּורָארּפ
 ןעטסינּומָאק יד ןּוֿפ לייהט רעסיוועג ַא ,ןעטייהניואוועג עניימעג
 עכילרעגריב יד ןיֿפ ןעהייר יד ןיא ןענַאטשעג רעהירֿפ ןענייז
 ןעצנַאג ןיא טינ ךָאנ ךיז יז ןעכָאה רַאֿפרעד ןּוא ,עיטַארקָאמעד
 ענוַאּושורּוב ןּוא ןעמרָאֿפ עשיטילָאפ עטלַא יד ןוֿפ טײרֿפעב
 ,ןוֿפרער טײרֿפעב ןיוש ָאי ךיז ןעבָאה ערעדנַא ,ןעגנּולעטשרָאֿפ
 עויר רעּבָא .עיכרַאנַא טרָאװ םעד רַאֿפ בָא ךיז ןעקערש ייז רָאנ
 ארומ יד יװ שרעדנַא טינ רעכיז ךָאד ויא ארומ עגידריווקרעמ
 ,םידש רַאֿפ



 -רעֿפ טינ ךיוא ךיא ןעק ,קיטקַאמ רעזנוא טגנַאלעבנָא סָאװ
 ןעגנּוטכיר ערעדנַא ןּוֿפ ןעטסינּומַאק עכילרהע סָאװ רַאֿפ ןהעטש
 -לעװ ,שנעמ רעכילרהע רערעי .ןעריקַאטַא רַאֿפרעד זנּוא ןעלָאז
 ןּוא גנּונדרָא .עכילטֿפַאשלעזעג עגיטנייה יד טקרעמעב רעכ
 רעכילשנעמ רער ןיא דנַאטשּוצ ןעשיטסינּומָאק ַא ּוצ טבערטש
 -רעטנּוא רעענַאנ רעד .רענָאיצּולָאװער ַא ןייז זּומ ,טֿפַאשלעזעג
 עשיטסילַאיצָאס עגירעביא ןּוא ןעטסיכרַאנַא יד ןעשיווצ דעיש
 יד סָאװ םעד ןיא רָאנ טהעטשעב ןעײטרַאּפ עשיטסינומָאק רעדָא
 ,קיטילָאפ עשיטסינוטרָאפָא עטנַאנעגָאז ַא ןָא ןערהיֿפ טטצעל
 ,םּומזיטירקָאּפיה ןימ ַאזַא ןעֿפרַאװרעֿפ ןעטסיכרַאנַא יד דנערהעוו
 ןוֿפ ןעלעיצ עבילטנעגייא יד טינ ןעטלַאהעּב רימ יװ טקנופ
 ןּוא ןעֿפָא ארומ טינ ךיוא רימ ןעבָאה יױװַא ;ןעגנובערטש ערעזנּוא
 -יימ רעזנּוא ךָאנ ןענייז עכלעוו ,ןעלטימ יד ןערהעלקרע ּוצ ײרֿפ
 -םיכרַאנַא יד ,לעיצ םעד ןעכיירגרעד ּוצ םּוא ,גידנעוומיונ גנּונ
 -ּולָאװער יד טינ ןעגידיירפ ייז ,טניה-שולב ןייק טינ ןענייז ןעט
 ,גנּורעדנילפ ןּוא דרָאמ ןיא ןעגינגרעֿפ ַא ןעניֿפעג ייז לייוו ,ןָאיצ
 סע ויא  ַארנַאנַאפָארּפ ערענָאיצּולָאװער ַא ןָא ןערהיֿפ יז ןעוו
 . לָאמניק ךָאנ טצעי זיב טָאה סע וַא ,ןעסייוו ייז לייוװ רַאֿפרעד
 גיליוײרֿפ ךיז לָאז עסַאלק עטריגעליווירפ ַא סָאד ,ןעֿפָארטעג טינ
 -רעביא ןענייז ייז לייוו ןוא ,סעיגעליווירפ ערהיא ןּוֿפ ןעגַאזטנע
 רָאנ ךיוא ןעק עיזַאּושזרּוב רעד ןּוֿפ טֿפַאשררעה יד זַא ,טגייצ
 -מַאזיורג ןּוא ןעגנולדנַאה יד ,טלַאװעג ךרּוד ןערעװ טעטכינרעֿפ
 רעירַאטעלָארּפ יד ןעגעג עסַאלק רעדנעשררעה רעד ןוֿפ ןעטייק
 ערעונּוא ןּוֿפ טייקגיטכיר יד רַאֿפ זייועב רעטסעב רעד זיא
 ,ןעטכיזנַא

 ןעטיוט טינ ךיז טזָאל עיזַאושזרּוב יד זַא ,רעכיז ךיוא זיא סע
 ךילרעכעל סע זיא רַאֿפרעד ןוא ,ןעגנּורעכיזרעֿפ עכילרירֿפ ךרּוד
 טינ ךרּודַאד ןערעװ רעננעג ערעונּוא ,עירעמָאק ַא ןעלעיפש ּוצ
 ןעמ לייוװ ,טריזילַארָאמעד ןערעװ רעטײברַא יד ןּוא ,רעּכיײו
 -ילטנעגייא םעד רעביא ןעגנּונֿפָאה עשלַאֿפ יז ייב טלעקיוװטנע
 רעכילצעזעג ןּוא רעכילרירֿפ רעד ןּוֿפ ןעצּונ ןּוא הטרעװ ןעכ
 ,ןעגנושיומטנע ערעטיב ּוצ ןערהיֿפ רעכיז ןעזּומ עכלעוו ,ןָאיצַאטינַא



 =-יךוא ---

 -נּוא זיא סע זַא ,גנוניימ רעד טימ ןענייז ןעטסיכרַאנַא יד
 גירנעטש רעירַאטעלַארּפ יד ןערהעלקרע ּוצ גידנעווטיונ טגנידעב
 טכילקריװרעֿפ רָאנ ןעלעװ ןעגנּורעדָאֿפ ערעייז זַא ,יינ סָאד ןוֿפ
 ןוא עיִזַאּושורּוּב רעד טימ ףפמַאק ןעגיטלַאװעג ַא ךרּוד ןערעוו
 רַאֿפרעד .,ןענָאיצּוטיטסניא עגיטנייה יד ןּוֿפ רעגיריײהטרעֿפ עלַא
 -= טַאהט ןּוא טֿפירש ,טרָאװ ךרּוד ,ןעלטימ עלַא טימ יז ןעכּוז
 ןעבײרטּוצנָא -- רעכילצינ ןּוא רעגיסעמקעווצ רָארג זיא סע יו
 ןעסַאמ יד ןעטײרעבּוצרַאֿפ ןּוא גנּולקיווטנע ערענָאיצולָאװער יד
 -ַאיצָאס רעכילרהע רעכלעוו ,ןָאיצּולָאװער רעלַאיצָאס רעד רַאֿפ
 ! ןעמַאדרעֿפ רַאֿפרעד ונּוא ןעק טסיל

 סָאד : רעכיז זיא ךַאז ןייא ,ןעגָאז טנייה טינ לָאז ןעמ סָאװ
 םיא ןערעוו טכילקריװרעֿפ רָאנ ןעק טייהשנעמ רעד ןוֿפ קילג

 ַא ןהָא ונּוא טרהיֿפ גנולקיוטנע עכילשנעמ יד ןּוא םּומזינּומָאק
 רעבָא .טֿפאשלעזעג רעד ןוֿפ עטרָאֿפ עשיטסינומָאק ַא וצ לעֿפײװצ
 -םיוא רערעי ןיֿפ גנַאגרעטנּוא רעד רָאנ טינ זיא םעטסיס ַאזַא
 ,טֿפַאשררעה רערעי ןּוֿפ גנַאגרעטנּוא רעד ךיוא רָאנ ,גנומייב
 וצ טרהיֿפ רעּכלעװ ,געוו רעד .עיכרַאנַא יד --- טרָאװ ןייא טימ
 ,ןָאיצּולָאװער עלַאיצָאס יד זיא ,לעיצ םעזיד

* * 

 ןעמסיצילָאפ ,ןעטסילַאטיּפַאק יד זַא ,ךיז טהעטשרעֿפ סע
 רעטייבסיוא ןּוא רעקירדרעטנּוא ערעדנַא עלַא ןוא רעמערק ,םיחלג
 -רער ,ןעצרַאה ןעֿפעיט ןּוֿפ זנּוא ןעסַאהרעֿפ טייהשנעמ רעד ןוֿפ

 ןּוֿפ עמרָאֿפ ערעי ןעריקַאטַא ןּוא ןעֿפפמעקעב רימ סָאװ רַאֿפ

 רעבַא .ײרעֿפַאלקש רעזעיגילער ןּוא רעשיטילָאּפ ,רעלַאיצָאס רעד
 -עוועב-העטײברַא רעד ןיא וליפא ןעוו ,גירעיורט רהעז זיא סע
 -רניײֿפ טימ טירש ןּוא טירט ףיוא ךיז רימ ןענעגעגעב אפוג גנּוג
 ןענַײז עכלעוו ,עסינרעדניה רערנעזױט ןּוא ןעגנּובערטש עכיל
 ,ןעגנּורמױלרעֿפ עכיל-עכעל ןּוֿפ ןעטַאטלּוזער יד סלייהטנעטסיימ
 רעד לייוו ןיא ,טייהנעסיוונּוא עטּולָאסבַא ןּוא סּומזיטַאנַאֿפ ןעדנילב
 יר ןעגעג טרהיֿפעגנָא טייז רעויד ןּוֿפ טרעװ רעכלעו ,ףפמַאק
 ,טערנירנעּכנּוא ןּיא ךילריטַאננּוא ןעצנַאנ ןיא זיא ,ןעטסיכרַאנַא
 רָארג ךיז ןענעגענעב רימ םּורַאװ ,ןהעטשרעֿפ ךױא ןעמ ןעק
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 ּרעבָא ;ןעננּוכערּפשרעריװ עטסגרע יד טימ טעיבעג ןעזיד ףיוא
 יר ןעֿפַאשרעֿפ טייז רעטייווצ רעד ןּוֿפ זנּוא זּומ עכַאזטַאחט עזיד
 -רּוארָאֿפ רעגינייוו טימ ןעקּוק עכלעוו ,יד עלַא ןוֿפ עיהטַשּפמיס
 ,גנּוגעוװעב רעזנּוא ףיוא עלייהט

 ךרּוד ןערהעלקרע ּוצ טכוזרעֿפ ןעכָאה רימ ןעוו ,לָאמ סערעי
 ,םּומזיכרַאנַא ןעשיטסינּומָאק םענרערָאֿפ םעד טֿפירש ןּוא טרָאװ
 ,םּומזיכרַאנַא טינ זיא סָאד זַא ,טרעֿפטנעעג דלַאב זנּוא ןעמ טָאה
 עויד זַא ,טגײצעגֿפױֵא ןעבָאה רימ ןעוװ .סּומזילַאינ ָאס ןיעדנָאז
 לייוו ,םּומזיֿפָאס רעכילרעכעל ַא יװ רהעמ טינ זיא גנּוטּפױהעב
 שרעדנַא טינ טייקכילקריוו רעד ןיא ךָאד זיא סּומזיכרַאנַא רעד
 ,רנַאטשּוצ ןעלַאיצַאס ןעזָאלטֿפַאשררעה ַא ןּוֿפ קּורדסיוא רעד יװ
 ,ןעטסילַאיצָאס ע'תמא עלַא ןּוֿפ לעיצ סָאד ךָאד זיא רעכלעװ
 ךַאֿפנײא ןעמ טָאה ,םייהכיילג ןּוא םײהײרֿפ ּוצ ןעבערטש סָאװ
 -רַאנַא וַא ,טעטפיוהעב ןּוא ןעטנעמּוגרַא ערעזנּוא טקירדרעטנוא
 עבלעוו ,ןעעריא ערערנוזעב ייווצ ןענייז סומזילַאיצָאס ןּוא סּומזיכ
 רערעי ףרַאד רַאֿפרעד ןּוא ; ערעדנַא יד ּוצ ענייא ךילדנייֿפ ןענייז
 רימ ,ךילגעמ טייוו יו סּומזיכרַאנַא םעד ןעֿפּפמעקעב טסילַאיצָאס
 ערליו עכלעוַא בױא ,ןעשנעמ ןעגיטֿפנינרעֿפ ןערעי ןענערֿפ
 ? קיגָאל ןוֿפ ןמיס ַא שטָאכ ךיז ןיא ןעטלַאהטנע ןעטנעמּוגרַא

 סָאר ,ןעטּפיוהעב ץכלעוו ,ןעטַארקָאמער ילַאיצָאס טיג סע
 רעזנּוא סָאװ רַאֿפרעד ,רענָאיצקַאער ןענייז ןעגנובערטש ערעזנּוא
 רענוַאּושורּוב ןיילק ַא יו שרעדנַא טינ ן'תמא רעד ןיא זיא לעיצ
 -סעכנַאמ) ןעטַארקָאמער-לַאיצָאס טינ םע ןּוא .סּומזילַאודיװידניא
 ,ונּוא ןעגעג ןענייז עכלעװ ,(עבלעויר רַאנָאז סע ןענייז לָאמ
 יד ןערירָאנגיא רימ זַא ,"טייו ּוצ ןעהעג רימ סָאװ רַאֿפרעד
 -טֿפַאשלעועג יר ןוֿפ גנולקיוומנע עגיסעמנעֿפּוטש ןּוא עגַאזגנַאל
 ןעגָאז ,"ןהעש ן'נַאג ןייז ךיז געמ לַאעריא רעיא, ,ןעמרָאֿפ עכיל

 רימ ןעזּומ טשרעּוצ ,טצעי רַאֿפ טינ ךָאנ טסַאּפ רע רעבָא ,יײז
 ןענעק רימ ןעלעו ןַאד ןּוא ,טַאַאמש ןעשיטסילַאיצָאס םעד ןטבָאה
 ,"ןַאמ -סטֿפַאשנעסיװ} רעד זיא ואוו ",עיכרַאנַא רעד ּוצ ןעבערטש
 טייז ןייא ןּוֿפ ? ךורפשרעריוװ ןעזיד ןערהעלקרע ּונּוא ןעק רעכלעוו
 ,רענָאיצקַאער ןענייז ןעגנובערטש ערעוניא זַא ,ןעמ טרהעלקרע
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 ? שלַאֿפ ןיא סָאװ ןּוא גיטכיר זיא סָאװ ,"טייוו
*+ 

 רענגעג .מעד .,צָאס ערעזנוא ןעסייוו טייקכילקריו רעד ןיא
 ,רענוַאושזרּוב-ןיילק ןייק טינ זיא לַאעריא רעזנּוא זַא ,םּוג רהעז
 ןעגָאז ַײז ןעוו ,קיטקַאט עלעבָאנ ןייק טינ רעכיז זיא םע ןּוא
 ןעװ .גנוהיצעב רעִיר ןיא סנעגיל עטסּואוװעב רעגנייהנָא ערעייז
 ,קיטקַאט עשיטיאּוזעי עזיד ףיוא םַאזקרעמֿפױא יז ןעכַאמ רימ
 -יווירניא עטנַאנעגָאז דנעצּוד ןעבלַאה םער ףיוא ןָא ייז ןעמייד
 ַאּפָאריײא ןיא ךיז טניֿפעג רעכלעוו ,"ןעטסיכרַאנַא עשיטסילַאוד

 רַאֿפ וייװעב םעד רהיא טָאה טָא :ןעגָאז ןּוא ,ַאקירעמַא ןּוא
 עזיד זַא ,םּוג ץנַאג ןעסייװ ייז רעבָא ,ןעגנּוטּפױהעב ץערעזנּוא
 ןעשיטסינּומָאק םער טימ ןָאהט ּיצ טינ ךָאז ןייק ןעבָאה ןעשנעמ
 -געג עטסרעטיב ערעייז םלַא ונּוא ןעֿפּפמעקעב יז ,םּוָמזיברַאנַא
 עגינייא ןיא רָאנ ןעריטסיזקע ןּוא גנּוגעוועב ןייק ןעבָאה ייז ,רענ
 ערעייז רַאפ קּורדסױא ןַא ןעכּוז יז ּואו ,ןעלקריצ עשירַארעטיל
 רעד רַאֿפ ןעמרָאֿפער ץרעייז ןּוא ןעקנַארעג "עבילצרעמש-טלעוו;

 ןעפעשטוצּוצ ךילרעכעל רָאנ טינ ָאולַא זיא סע .טֿפַאשלעזעג
 קיטקַאט ַאוַא רָאנ ,גנּוגעװעב רעצנַאג ַא ּוצ ןעשנעמ רָאפ עזיד
 -נייק לָאז ןּוא ,ךילרהע טינ רהעז ךיוא טייצ רעבלעזרעד ןיא זיִא
 -לעװ ,ןעיײטרַאּפ עוויסערגָארפ ןּוֿפ ןרעװ טערנעװעגנָא טינ לָאמ
 ןעטנעמּוגרַא עביל-הע ןּוא ענעֿפא ךרוד טכיזבַא יד ןעבָאה עכ
 ,טײהרהַאװ יר ןעניֿפעגּוצסױא ןענָאיסוקסיד ןּוא

 גנוגעועב-רעטיײברַא רעד ןיא רענגעג ערעונוא ןּוֿפ עלעיֿפ
 ףֿפמַאק רעייז ןיא ןעטכיזבַא עטכעלש ערעייז רָאנ טינ ןעזייוועב
 =נוא עכילקערש רעייז ךיוא לָאמטֿפָא רָאנ ,ןעטסיכרַאנַא יד טימ
 -יורט לָאמסעכנַאמ ויא סע ןוא ,ענַארֿפ עזיר רעביא טייהנעסיוו
 טינ לָאמנײק ךיז ןעבָאה עכלעװ ,ןעשנעמ יװ ,ןהעז וצ גירע
 ץָארט ךיז ןעלעטש ,ןעעריא ערעזנּוא ןערידוטש וצ הימ יד ;ענעגעג
 ןעֿפּפמעקעב ןוא ןעסַאט יר ןוֿפ רערהעל עצנַאג סלַא רָאֿפ םער
 -לעוו ןוא ,ןערנוֿפרע ןעבָאה ןיילַא ייז ןעכלעוו ,םומזיכִרַאנַא ןַא
 -יז ןוֿפ ץנעגילעטניא יד קילב ןעטשרע םער ףיוא םזייוועב רעכ
 ,רעדניֿפרע ענ
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 רעד יװ שרערדנַא טינ זיא סומזיכראנַא רעשיטסינומָאק רעד
 ענוערָאמ יד ןוֿפ קוורסוא רע סנעמָאקלָאֿפ ןוא רעטסשיגָאל
 םער ןיא ןעהעז רעגנייהנָא ענייז .ןעגנובערטש }שיטסילַאיצָאס
 -ָאק ַא ןוֿפ עטרָאֿפ עשיטילָאפ יר יװ שרערנַא .טינ םומזיכרַאנַא

 -יאַארוִי רעד ןוֿפ סערגנָאק םעד ףיוא ,טֿפַאשלעזעג רעשיטסינימ
 ,ןיקטָאּפָארק רעטעפ טָאח רעימיא .טס ןיא ןָאיצַארעדעֿפ רעש
 -רַאנַא ןעשיטסינומָאק םעד ןוֿפ רעדנירגעב רעכילטנעגייא רעד
 ןעֿפור וצ - ךַאֿפנַײא ךיז גַארטנַא .םער טלעטשעג רַאגָאז ,םומזיכ
 -רעֿפסימ עלעיֿפ יר ןעריימוצסיוא םוא .,"ןעטסינומָאק עײרֿפ,

 רעזיד ,סױרַא טֿפור םומזיכרַאנַא טרָאװ סָאד עכלעוו ,עסינרנעמש
 ןוא רהָאלק ךָאר טזייוועב רע רעבָא ,ןעלַאֿפעגברוד זיא גַאלשרָאֿפ
 רענרערָאמ רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןעשיססינימָאק םער ךילטייד
 ןעמ טָאה םערגנָאק ןעבלעומער ףיוא ,גנונעוועב רעשישסיכרַאנַא
 ךיז ןעלָאז רערנעל עלַא ןיא ןעטסיכרַאנַא יד זַא ,ןעמונעגנָא ךיוא
 עויד ןיא ןעטיירוצנָא םוא ,ןעטסיכרַאנַא עשיטסינומָאק .ןעֿפור
 ןוֿפ לעיצ ןעשימָאנָאקע ןוא ןעשיטילָאפ םעד רעטרעװ עריַײב
 ,ןעגנובערטש ערעייז

 גנוהיצעב .רעויר ןיא ָאולַא ןערעוו עכלעוו ,ןעטנעמיגרָא יד
 ךיז ןעדנירג ןוא שיגָאלנוא ָאזלַא ןענייז טערנעװעגנָא זנוא ןעגעג
 ןוא םומיטַאנַאֿפ . ,ןעגנורמױלרעֿפ עטקעריד ףיוא םלַײהטנעטסַײמ
 ,טייהנעסיוװנוא
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 =ָאמער-לַאיצָאס יד זַא ,ןעסעגרעֿפ טינ רימ ןעֿפרַאר ךיוא
 -סטַאַאטש רעד ןּוֿפ ןעײרֿפעג טינ סלַא ךָאנ ךיז ןעק עכלעיו עיטַארק

 טָאה יז .ה.ר ,טקּורָארּפ םעשטייד ַא ךילכעוטפיוה זיא ,עעדיא
 ַא ךָאנ טָאה :עיכרַאנָאמ יד ּואוו ,דנַאל ַא ןיא טלעקיווטנע ךיז
 ןעטרָאד זַא ,ןהעטשרעֿפ ןעמ ןעק רַאֿפרעד ןּוא ,ןערָאב ןעטסעֿפ

 =ער עלַאיצָאס} ַא- ,"טַאַאמש -םקלָאֿפ, ַא ןוֿפ עעריא יר טלעיפש
 ,=קנַארֿפ .רעבָא .ןעסַאמ יר ייב עלָאר עגיטכיװ ַא ךָאנ "קילבופ
 ןיוש זנּוא ןעבָאה רעדגעל עשינַאקילבופער עגירעביא יד ןּוא ךייר
 -ֿפיױא עבלעויר לַארעביא טליֿפרע טַאַאטש רעד זַא ,טגייצעג גנַאל
 טֿפּור רע ּוצ ,ןעסַאמ עטיירב יד ןּוֿפ גנוקירררעטנּוא יד ,עבַאג
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 טכַאלש-ינּוי רעזירַאפ יד ,שינַאקילבּופער רעדָא שיטסיכרַאנָאמ ךיז
 ןיא ענּומָאק רעד ןוֿפ גנַאגרעטנּוא רעגימּולב רעד ,1848 ןיא
 -םעווָאנ ןעט11 םַא ָאנַאקישט ןיא דרָאמ רעלַאטורב רעד ,1
 רעד ןּוֿפ רעטקַארַאכ ןע'תמא םעד זנּוא ןעגייצ ,וו:ז.א 1887 רעב
 ןוֿפ טעטילַאטּורב יד זַא ,זנּוא טזייוועב קיירטס רעדעי ,קילבוֿפער
 ןעטַאַאטש עשינַאקילבופער יד ןיא ויא ןעסאלק ערנעשררעה יד
 ערַארג ,רהעמ ךָאנ ;עשיטסיכרַאנָאמ יד ןיא יװ עבלעזיר טקנופ
 ַאקירעמַא ןיא .ש .ב .צ יװ ,ןעטַאַאטש עשינַאקילבּופער יד ןיא
 -יורג עזָאלנעסיװעג יד ןּוא ןָאיצּפּורָאק עשיטילָאּפ יד ךיז טגייצ
 ,לַארעביא יװ סױרַא רעכילטייד ךָאנ עיזַאושזרּוב רעד ןוֿפ טײקמַאז

 רעביא ןעקנײרכָאנ םּונ רעמײברַא .םעד ,צָאס יד ןעלָאז
 םער ןעֿפיײרגעב ּוצ ןעכּוזרעֿפ רָאנ יז ןעלָאז ,ןעכַאזטַאהט עזיד
 ןײלַא ןעלעו ייז ןוא ,טַאַאטש ןערעי ןוֿפ רעטקַארַאכ ןע'תמא
 ןּוא םּומוילַאטיּפַאק םעד ןּוֿפ גנּוטײבסױא יד זַא ,ןעבעגּוצ ןעזּומ
 ; רנַאה ןיא רנאה לַארעֿביא ןעהעג טַאַאטש םעד ןּוֿפ ײנַאריט יד
 רעבלעורעד ןיא זיא םּוהטנעגייא םעד ןּוֿפ גנּומכינרעֿפ יד ןּוא
 םּוהטנעגייא-טַאווירפ ןייק ,טַאַאמש םעד ןּוֿפ גנּוטכינרעֿפ יד טייצ
 רער ןייז טעװ סָאד !עיכרַאנַא--גנּוריגער ןייק ; סּומוינּומָאק--
 ,גנּוגעװעב-רעטייברַא רערענָאיצילָאװער רעד ןּוֿפ יירשעג-ףפמַאק
 ערערנַא יד ןוֿפ רעטײברַא יד ןעװ ,קילבנעגיוא םעד ןיא ןעד
 םעד ןעֿפײרנעב ּוצ ןעבױהנָא ןעלעוו ןעגנּוטכיר עשיטסילַאיצָאס
 -סננּוקירדרעטנּוא עשיטילָאּפ עלַא ןּוֿפ רעטקַארַאכ ןעכילטנעגייא
 ןערהיֿפנָא ןּוא זנּוא טימ ןעגיניײארעֿפ ךיז ייז ןעלעוו ,ןעמרָאֿפ
 -ַאק ןּוא טַאַאטש ,עכריק ןעגעג געירק םעד ןעמַאזּוצ זנוא טימ
 ,טײהײרֿפ רַאֿפ ץַאלפ ַא ןעֿפַאש ּוצ ךילדנע םּוא ,םומזילַאטיפ
 ,טייקכילרערירב ןוא טייהכיילג
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 טֿפּור ןעגנּוטכיר עשיטסיכרַאנַא טינ יד ןּוֿפ ןעטסילַאיצָאס יד ייב
 -סיכרַאנַא רעד ןיא טליּפש רעכלעוו ,"טקַארטנָאק רעײרֿפ, רעד
 עטסיימ יד סױרַא ,עלָאר עדנעטיירעב ץנַאנ ַא ערהעל רעשיט
 רעד טימ ןענייז ןעטסיכרַאנַא יד סָאװ רַאֿפרעד .,ןענָאיסּוקסיד
 ןעשנעמ יד ןעלעװ טֿפַאשלעועג רעײרֿפ ַא ןיא סָאד ,גנּוניימ
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 ןּוא עסילשעב עגיליװיירֿפ ךרּוד ןעגנוהיצעב ערעַײז ןערילּוגער
 -ָאמּוא טֿפָא רהעז רענגעג ערעזנוא זנּוא ןעֿפּור ,ןעטקַארטנָאק

 ןע גיריילטימ ַא טימ זנוא ףיוא ןעקּוק ןוא ,סרעמיורט ןּוא ןעטסיפ
 רעזיד ןיא גנּולעטש רעייז זא ,טינ רָאג ןעֿפײרגעב ייז .לעביימש
 ,ןעשנעמ ןער ,ןעטסקרַאמש םַא ןײלַא ייז טריטימָארּפמָאק עגַארֿפ
 ןּוֿפ םייקגירנעוומיונ ןּוא םייקגיטכיוו יר םינ ןעֿפײרגעב עכלעוו
 ןעגיריהטרעֿפ ,טֿפנּוקּוצ רעד רַאֿפ ןעטקַארטנָאק עריליװיירֿפ
 -עב ןּוא טלַאװעג ןּוֿפ טֿפַאשרעה יד טקערידנּוא רערָא טקעריר
 ַא ןעלעטשּוצרָאֿפ ךיז גיהעֿפנּוא ןענייז ייז זַא ,טימרעד ןעזייוו
 ןעגעמ ַײז .גנּונררָא עכילטֿפַאשלעזעג עשינָאמרַאה ןּוא עײרֿפ
 טלייהטּוצ רעטעפש טעװ גנַאװצ רעד זַא ,ןעטפיוהעב וליפא
 ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ רערילגמימ עלַא ףיוא גיסעמכיילג ןערעוו
 טינ ךָאד זיא סָאד רעבָא ,ןעלהיֿפ טינ םהיא יז ןעלעוו ךילגלָאֿפ
 ,גנַאװצ רענײמעגלַא ןַא !ער ,עזַארֿפ עכילרעכעל ַא יװ רהעמ
 -טימ עלַא ןוֿפ טייקגיטייזנעגעג יר ףיוא ךיז טעדנירג רעכלעוו
 ןוֿפ גנּונעקײלבָא ןַא ,ןילַא ךיז ןיא ךּורפשרעריװ ַא זיא ,רערילג
 רענגע ג עשיטסילַאיצָאס ערעזנּוא רעבָא ,ןעפיצנירפ ענעגייא ענייז
 יז ןעוומ ןַאד ןּוא ,גנּוהיצעב רעזיד ןיא רהָאלקנּוא ןײלַא ןענייז
 יד ןעבױהנָא ןעלעװ ייז רלַאב יװ ,סּולש םעד ּוצ ןעמּוק ןיײלַא
 זיא "טקַארטנָאק רעײרֿפ, רעד זַא ,ןערירוטש ּוצ ךילדנירג עגַארֿפ
 -עג עײרֿפ ַא ןיא רערילּוגער רעכילטֿפַאשלעזעג רעגיצנייא רעד
 עגינייא יװ ןעֿפַאש ּוצ םינ רהעמ ןעקנייר ייז רעבָא ,טֿפַאשלעז
 םעד ןיא ןעגנּורעסעברעֿפ עשימָאנָאקע ןּוא עשיטילָאפ עניילק
 -םקלָאֿפ עגירנעטש ןּוֿפ ןעגנּולעטשרָאֿפ ערעייז ,םעטסיס ןעגיטנייה
 -סקלָאֿפ יד בוא ןעד ,ךילרעכעל ךַאֿפניײא ןענייז ןעגנּומיטשבָא
 עגיטכיר סָאד גידנעטש ןעֿפערט ייז זַא ,גּולק ױזַא ןענייז ןעסַאמ
 -םָאק ןייק טינ רעכיז ןעמ ףרַאד ןַאד ,ןעגנּומימשבָא ערעייז טימ
 עלַא ןערילּוגער לָאז רעכלעוו ,סומזינַאכעמ-סטַאַאמש ןעטריצילּפ

 ךיז ןעלעו ןעשנעמ יד לייוו ,ןעשנעמ יר ןעשיװצ ןעגנּוהיצעב
 ,ןעמייהנעגעלעגנַא ערעייז ןעגרָאזעב ןּוא ןערילּוגער ןיײלַא רעסעב
 גירנעטׂש טעװ עסַאמ יד זַא ,ןעמהעננָא רעבָא ןעלָאז רימ ןעוו
 א ןהֶא ןעמּוקסױא טינ ןעק יז וַא ,רנעסיװנּוא ןּוא םּוד יֹוזַא ןייז
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 זיא ןאד ,רהיא רַאֿפ ןעלרנַאה ןּוא ןעקנייר לָאז עכלעוו ,גנּוריגער
 טּונ עיינ ַא ןעלקיווטנע ךיז טעװ סע זַא ,טינ לעֿפײװצ ןייק רָאג
 ןּוא ,ןעגָאגַאמעד ןּוא עטמַאעב ןּוֿפ עיטַארקָאטסירַא עטריזינַאגרָא
 -נײדַא טינ רימ ןעטלָאװ טֿפנוקּוצ ַאזַא ןוֿפ גנּוכילקריװרעֿפ יד רַאֿפ
 גידנערייר טינ רָאג ןיוש ,רעסַאװ עטלַאק ןיא רעגניֿפ ןייק טגיילעג
 ,רַאֿפרעד סנעבעל ערעזנוא ןעבעגּוצקעװַא

 ןעמ יװ ,ךילרהעֿפענ יֹװַא טינ רָאג יא עטכישעג יד רעבָא
 -סיוא טשרע טינ רָאג ןעֿפרַאר רימ .רָאֿפ ךילנהעווענ סע טלעטש
 ךַאנ עזייר ַא ןעכַאמ רערָא טלעװ עשיּפָאטּוא עיינ ַא ןעניֿפעגּוצ
 ןוֿפ טייקכילגעמ ןֹּוא גנּוקריװ יד ןעהעז ּוצ םּוא ,הנבל רעד
 ,"ןעטקַארטנָאק, עײרֿפ

 -עב יר .ןײארעֿפ-טסָאּפטלעװ םעד .ש.ב צ רהיא טָאה טָא
 -נײרַא ןענעק רנַאל ןערעי ןּוֿפ ןענָאיצַאזינַאגרָא-טסָאפ ערערנוז
 טייקנירנעוומיונ יד ןעלהיֿפ יז ןעוו ,גנּוגינײארעֿפ עויר ןיא ןעטערט
 .ןעלייהטכָא רעדיװ טייצ רערעי ּוצ ךיז ןענעק יז ןּוא ,ּוצרעד
 רענייא ןָאהט ןענעק ייז סָאװ ,ךרּוד ךיִז ןענעכער רער טימ יד
 ,ןעגנּודניברעֿפ -טסָאֿפ עגיליב ןעֿפַאש ּוצ םּוא ,ןרעדנַא םעד רַאֿפ
 ןעק ןעמ ּואװ ,טכירעג םעלַאנָאיצַאנרעטניא ןייק טינ טיג םע
 וצ ןעגניווצ ייז ןוא טקַארטנַאק םער ןעכערב סָאװ ,יד ןעגָאלקנָא
 םעד טינ רענײק טכערב םער ץָארט ןּוא ,טכילֿפ רעייז ןָאהט
 סטכעלש ןיײילַא ךיז טלָאװ רע סָאװ רַאֿפרעד ,"טקַארטנָאק ןעײרֿפ;
 -נייא רערעי ןּוֿפ ןעסערעטניא עכילריטַאנ יד .טימרעד ןָאהטעג
 רעצנַאג רעד ןּוֿפ טנעמַאדנוֿפ רעד ןענייז ןָאיצַאזינַאגרָא רעגיצ
 ,טקַארטנָאק םעד ןעכערב ּוצ יז ןרעדניהרעֿפ ןּוא גנּוגינײארעֿפ
 רעדָא ןעטייקגיסעמלעגערנּוא םיֹורַא ךיז ןעגייצ סע רלַאב יװ
 -עג טינ רעהירֿפ ךיז טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,ןעלביא ערעדנַא
 ןערַײרּוצכרּוד ךיז םּוא ץנערעֿפנָאק א ןעמ טֿפּוררעֿפ ,טנעכער
 ,ןעננּורעסעברעֿפ עגידנעווטיונ יד ןעֿפַאש ּוצ ןּוא

 רעטסּומ ַא גנוהיצעב רעסיװעג ןיא זיא ןָאיצוטיטסניא עזיד
 רַאֿפ ןעשנעמ יר ןעשיווצ ןעגנּוריפּורג עײרֿפ עגיטֿפניקּוצ יד רַאֿפ
 עלעיֿפ ךָאנ טיג סע רעבָא .ןעגנוטהענרעטנּוא עטסנערישרעֿפ יד
 רעגישניה רעד ןיא ןעטֿפַאשרעּפרעק עגיליװיײרֿפ עכילנהע



 יי עי

 ןעײרֿפ, םעד ףיוא ךילסילשסיוא ךיז ןעדנירג עכלעוו ,טֿפַאשלעועג
 יד ןּוֿפ רעדילגטימ יד זַא ,ןעבענּוצ םעוװ רערעי ,"טקַארטנָאק
 רערָא עלעיצרעמָאק עסיױרג ערעדֹנַא ןּוא םמסּורט ענרערָאמ
 סיוא טינ רעכיז ךיז ןענבייצ  ,ןעגנּוטהענרעטנּוא עלעירטסּודניא
 ןיא ,ןעטקניטסניא עלַאיצָאס ןּוא ןעפיצנירפ עשיטסיאּורטלַא ךרּוד
 ןײלַא רַאֿפרעד ןּוא ךילצעזעגנּוא רַאגָאז ייז ןענייז רעדנעל עלעיֿפ
 ןָאהט ּוצ רעדילנטימ ערעייז ןענניווצ ּוצ דנַאטשמיא טינ ייז ןענייז
 עלײהטרָאֿפ יד ,ןעסערעטניא עבילנעזרעפ יד רעבָא ,טכילֿפ רעייז
 -ניהרעֿפ עכלעוו ,עבאזרּוא עגיצנייא יד זיא ןעניצנייא ןערעי ןוֿפ
 ,"טקַארטנָאק ןעגיליװײרֿפ , םעד טינ טכערב רענייק זַא ,טרעד

 -רעֿפ רעטרעדנוה ןּוא רעטרעדנּוה ןעריטסיזקע טפיוהרעֿביא
 עטסנעדישרעֿפ יד ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ ןעשיוצ ןעגנּוגינייא
 -נָאק ןעײרֿפ; םער ףיוא ךיז ןעדנירג עלַא יז ןּיא ,ןעבַאנֿפױא
 עצעזעג ענייק ןּוֿפ טינ ןעכייוו ןּוא רערילגטימ ערעייז ןּוֿפ טקַארט

 עשיטילָאפ ,עניײארעֿפ-סגנורליב ,ענײארעֿפ-גנַאזעג .ןעגנּוריגער ןּוא
 ּוצ ןענָאיצַאזינַאגרָא ,ןעגנּוגינײארעֿפ-ײטרַאּפ ,ןענָאיצַאזינַאגרָא
 ףיוא ךיז ןערנירג עלַא יז ,טֿפַאשנעסיװ ןּוא טסנּוק ןעמײרֿפשרעֿפ
 ןענייז לָאמטֿפָא ןּוא ;"ןעטקַארטנָאק עײרֿפ, ןּוֿפ טנעמַארנּוֿפ םעד

 -ָאיצַאנ עסיורג טימ ןעדנּוברעֿפ ןעטֿפַאשרעּפרעק עלַאקָאל עויר
 ךיז ןעבָאה עבלעו ,ןעננּוגינײארעֿפ עלאנָאיצַאנרעטניא ןּוא עלַאנ
 -רעֿפ עזיד עלַא ןיא רעבָא .קעווצ ןעב"עז םעד רַאֿפ טערנירגעג
 טײקכילטרָאװטנַארעֿפ עשילַארָאמ ַא רָאנ טריטסיזקע ןעגנּוגיניײא
 ,שנעמ ןייק ןעניֿפעג טינ ךיז טעװ סע ןּוא ,רערילגטימ יד ןעשיווצ
 טינ ןענעק ןעטֿפַאשרעּפרעק עויד וַא ,ןעטפיוהעב לָאז רעּבלעיו
 -רעֿפ .עצעועג ןוא טַאַאמש ןהֶָא טיײבוַא רעײז םימ ןהעגנָא
 ןעבָאה עלעיפשייב רעדנעזיוט ןּוא ,רַאנָאז ןעסייוו רימ ,טרהעק
 ןיירַא ךיז טשימ טַאַאמש רעד ואוו ,לַארעביא וַא ,ןעזיוועב םע
 ,ןעגנוגינײארעֿפ עגיליװיײרֿפ עזיד ןוֿפ ןעטיײהנעגעלעגנַא יר ןיא
 ןעריטיגַא רַאּפרעד ןוא ,טייקגירעווש ןוא ןעדָאש ןָא רע טּכַאמ
 -ימניירַא םעד ןעגעג ןענָאיצַאזינַאנרָא ןּוא ןענײארעֿפ עלַא עזיד
 -עגנַא ערעייז ןיא טעטירָאטױא רעכילטַאַאטש רעד ןוֿפ ךיז ןעש
 ,ןעטייהנעגעל
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 טֿפַאשלעועג ַא ןיא ,גָאטוצ טנייה ןיוש ָאולַא ןעהעז רימ ןעוו
 -רעֿפ עגיליוװיירֿפ רערנעזיוט ןוֿפ גנולקיווטנע יד ,ןעטסיאָאגע ןוֿפ
 -ּומָאק ַא ןיא סָאר ,ןעלֿפײװצ ךָאנ ןעמ ןעק יװַא יװ ,ןעגנּוגיניײא
 ןעסערעטניא יר ףיוא ךיז םעדנירג עכלעוו ,טֿפַאשלעזעג רעשוטסינ
 ןענעכער ּוצ רהעמ טינ ךיז ןעבָאה רימ ואוו ןּוא ,ןעמעלַא ןּוֿפ
 ןעטקניטסניא עלַאיצָאס -יטנַא עטכעלש ןּוא עכילרעש עלַא יד טימ
 רעד טימ ןערנּוברעֿפ גנייא ןענייז עכלעוו ,ןעטֿפַאשנעגײא ןּוא
 ךָאנ ןעד ןעמ ןעק ,םּוהטנעגייא-טַאװירפ ןּוֿפ ןָאיצּומיטסניא
 ןעמרָאֿפ עלַא ךיז ןעלעװ טֿפַאשלעועג ַאזַא ןיא סָאר ,ןעלֿפײװצ
 ףיא ןעדנירג ךילסילשסיוא ןָאיצַאזינַאגרָא רעכילשנעמ רעד ןוֿפ
 -לעועג ַא ןיא ? עסילשעב עגיליװײרֿפ ןּוא "ןעטקַארטנָאק עײרֿפ,
 -נָאק רעײרֿפ} רעד ויא ןעשנעמ עכיילג ןּוא עײרֿפ ןוֿפ טֿפַאש

 ערעי ןער ,גנּוגינײארעֿפ ןוֿפ לעטימ עגיצנייא סָאד "טקַארט

 -רנּורג יד ןעגעג ןעוועג טלָאװ ןָאיצַאזינַאגרָא ןוֿפ םרָאֿפ ערעדנַא
 ,טייהכיילג ןּוא טײהײרֿפ ןוֿפ ןעפיצנירפ

 רעזיד זַא ,טקרעמעב לָאמטֿפָא ןעבָאה ןעשנעמ עגיטסייגניילק
 ךיז טשימ גנּוריגער יד לייװ ,טנייה ןיוש טריטסיזקע רנַאטשּוצ
 -ָארּפ יד ןּוֿפ ןעטייהנעגעלעגנַא עכילטֿפעשעג יר ןיא ןיירַא טינ
 טריטסיזקע ,ייז ןעטפיוהעב ױזַא ,רַאֿפרעד עדַארג רעבָא ,רעריצּוד
 עשימָאנָאקע ץרעונּוא ןיא סָאַאכ רעגיטלַאװעג רעד טנייה ךיוא
 -רַא ןייק טפיוהרעביא זיא טנעמּונרַא רעזיד רעבָא ,ןעגנוהיצעב
 ןעשימָאנָאקע םער ףיוא גנולקיווטנע עײרֿפ יד ןעוו ,טינ טנעמוג
 ױזַא טרהיֿפעג ךילדנע זנּוא טָאה טֿפַאשלעועג רעד ןוֿפ טיבעג
 עבלעו ,עגַארֿפ רעלַאיצָאס ַא רַאֿפ טנייה ןעהעטש רימ זַא ,טייוו
 לייװ ,רַאֿפרעד טינ סָאד זיא ,ןערעװ טזיילעג טגנירעבנּוא זּומ
 רַאֿפרער ןרעדנָאז ,ןָאיצקּודָארּפ יד טינ טרילּוגער טַאַאטש רעד
 רַאֿפ ןעלטימ עלַא טריזילָאּפָאנָאמ טָאה םּומזילַאטיּפַאק רעד לייוו
 -רעד ויא םע ,רעמיהטכייר עלַאיצָאס עלַא ןּוא ןָאיצקּודָארּפ רעד
 יר םינ ןּוא טסילַאטיּפַאק םעד ןוֿפ טיֿפָארּפ רעד לייװ ,רַאֿפ
 רער ןּוֿפ עגַאלדנּורג יד ןעדליב ןעשנעמ יד ןּוֿפ עסינֿפרידעב
 יד זיא םּוהטנעגייא-טַאוװירפ סָאד ,טרָאװ ןייא טימ ,ןָאיצקּורָארּפ
 רעטנּוא טהעטש םעכלעוו ,רנַאטשּוצ ןעגיטצעי םעד ןוֿפ עכַאזרּוא



 1 די

 םּוהטנעגייא-טַאוװירפ סָאד ,טַאַאטש םעד ןּוֿפ ץּוש ןעטקעריד םעד
 יד זיא סע ;עכייר יד רַאֿפ ןעֿפַאלקש עמערָא יד ןוֿפ טכַאמ
 רעגרע סלַא רעטייװ סָאװ ןערעװ עטשרע יד םּורַאװ ,עכַאזרוא
 םלַא רעטייוו סָאװ ןעבָאה ןעסַאמ עטיירב יד ןּוא ,טעטייבעגסיוא
 ,רעמיהטכייר יד םימ ןעצּונעב ּוצ ךיז טייקכילנעמ רעגינייוו
 ,טַאמטש רעד םינ בױא ,ןעֿפַאשעב ןעבָאה ןײלַא יז עכלעוו
 -לָאװ ,ןעלטימ עלַא טימ דנַאטשּוצ ןעזיד טגידייהטרעֿפ רעכלעוו
 עשימָאנָאקע עטנַאנעגָאו יר ,ןעגיוושעג טינ רעכיז ןעסַאמ יד ןעט
 ןיא ןעד ,עזַארֿפ עטסּופ ַא יװ רהעמ טינ זיא טנייה ןּוֿפ טײהיירֿפ
 -ילּוגער רעכילטנעגייא רעד טַאַאטש רעד זיא טייקכילקריוו רעד
 רעדנַא טינ זיא טַאַאמש רעד ,דנַאטשּוצ ןעגיטצעי םעד ןוֿפ רער
 -ּוצֿפױא עבַאגֿפױא יד טָאה עכלעװ ,טכַאמ עטריזינַאגרָא יד יו
 ײנַארימ יד ןּוא רעדיײלרעגנּוה יד ןּוֿפ ײרעֿפַאלקש יד ןעטלַאה
 רעד זַא ,גידנעווטיונ סע זיא רַאֿפרער טָא ,רעמיהטנעגייא יד ןוֿפ
 זומ םומוילַאטיּפַאק םעד ןעגעג רעירַאטעלָארּפ יד ןּוֿפ ףפמַאק
 ;טַאַאטש םעד ןעגעג ףפמַאק ַא ןיז טייצ רעבלעזרעד ןיא
 םּוא ,ןערעװ טעטכינרעֿפ ןעזּומ םּוהטנעגיײא-טַאווירפ ןּוא טַאַאמש
 ,סּומזינּומָאק םעד ןעדנירנעב ּוצ

 -ניא ענערישרעֿפ טימ ןעשנעמ רָאנ סע טיג גָאט ּוצ טנייה
 ןוֿפ ןעסערעטניא יר ןעלעװ טֿפנּוקּוצ רעד ןיא רעבָא ,ןעסערעמ
 =ַארילָאס ירד זיא רנַאטשּוצ ַאזַא ןיא ןּוא .עבלעזיד ןייז ןעמעלַא
 -טסבלעז ַא ןרעדנָאז ,דנעגּוט עלַאיצָאס ןייק רהעמ טינ טעטיר
 סע טלָאװ קעווצ ַא רַאֿפ סָאװ .טייקגידנעווטיונ עכילרנעטשרעֿפ
 סּומוינַאכעמ-סגגּוריגער ןעצנַאנ ַא ןערהיֿפּוצנײא טַאהעג ָאולַא
 יר ןענניווצ ּוצ םּוא ,ןעגנומיטשעב ןּוא עצעזעג רערנעזיוט טימ
 ּוצ ןעזָאלּוצרעביא סעלַא טָאטשנָא ,ןעלרנַאה ּוצ ױזַא יו ןעשנעמ
 -םנע ייז יו ױזַא ,עסילשעב ןּוא ןעגנּוגינײארעֿפ עגיליוײרֿפ יד
 טייקבילצינ יד ,טייקנידנעוומיונ עלַאיצָאס יד ךרּוד ךיז ןעלקיוו
 ,שנעמ ַא רָאנ ? ןעמעלַא ןּוֿפ ןעסערעטניא עכילטֿפַאשניימעג יד ןּוא
 -עג רער ןוֿפ ןעניוא יד טימ טֿפנּוקּוצ רעד ףיוא טקּוק רעכלעוו
 עלַא יר ןּוֿפ ןעײרֿפעב טינ ךיז ןעק רעכלעוו ,שנעמ ַא ,טרַאװנעג
 ןוא ,ןערָאװעג ןעגױצעגֿפױא זיִא רע עכלעוו טימ ,עלײהטרּוארָאֿפ



 יר ןוֿפ ןעטֿפַאשנעגײא עטכעלש יר וַא ,טינ טֿפײרגעב רעכלעוו
 -לווער עגירנעווטיונ יד יוװ רהעמ טינ ןענייז ןעשנעמ עגיטנייה
 -עב ןעקשנעמ ַאוַא רָאנ ,דנַאטשּוצ ןעגיטצעי םעד ןּוֿפ ןעטַאט

 טַאַאטש ןענייז .טֿפַאשלעזעג רעשיטסינומָאק ַא ןיא זַא ,ןעטפיוה
 ,ךילדײמרעֿפנּוא עצעזעג ןּוא

 רעשיטסינּומָאק ַא ןיא סָאד ,ןעסעגרעֿפ טינ ךיוא ריִמָאל
 ןּוא ,ןיילק רהעז ןייז ןעדנומש-כטײברַא יד ןעלעו טֿפַאשלעזעג
 טינ ךיז םעװ ,ןעטײברַא ּוצ גיהעֿפ ויא רעכלעו ,שנעמ ןייק
 סָאװ םעד ךרּוד ,ןעשנעמטימ ענייז ייב ןעריטימָארּפמָאק ןעלעוו
 רענײמעגלַא רעד ּוצ לייהט ןייא ןעגָארטּוצײב ךיז טגָאזטנע רע
 -עג ןּוא טייצ עײרֿפ גונעג ןעבָאה טעװ רענייא רעדעי ,טײברַא
 ,רעטקַארַאכ ןייז ןעלערייאּוצסױא ןוא ןערליב ּוצ ךיז טייהנעגעל
 ּוצ גיטֿפנינרעֿפ גונעג ןייז ןעטסינומָאק יד ןעלעוו רַאֿפרעד ןּוא
 םּוא ,רעדנּוזעב טייקגיסעמלעגערנוא ןּוֿפ לַאֿפ ןערעי ןעכוזרעטנוא
 רער סָאװ טָאטשנָא ,ןעגענַאר ןָאהט ןעק ןעמ סָאװ ןעניֿפעגוצסױא
 םּוצ זיב לעגיװ םעד ןוֿפ ,ןעשנעמ עלַא ןערהיֿפ לָאז טַאַאטש
 ,יקירטש ןעכילצעועג ַא רַאֿפ ,רבק

 ןיא ןעביולג רעייז ןוֿפ ןעײרֿפעב שינ ךיז ןענעק עכלעוו ,יר
 ךיז ןעטלָאװ יז ןעוו - ,ןערָאװעג טרירוק .רלַאב ןעטלָאװ ,עצעועג
 -רעֿפ יד ןוֿפ עטבישעג יר ןעריִרּוטש ּוצ עהימ יד ןעמונעג רּונ
 ,טקַאֿפ רערַאבטיײרטשעבנּוא ןַא ז:א סע .ןעגנובעגצעזעג ענעריש
 רעד ןוֿפ רעבעגצעועג יד ףױא טקּוק רוד רעיינ רערעי זַא
 טינ בא ,םיעגושמ ערנַאב ַא ףייא יו עדָאירעּפ רענעגנַאגרעֿפ
 זיא עצעועג יר ןּוֿפ עטכישעג יר .רעכערברעֿפ עדנַאכ ַא ףיוא יו

 ַא רַאֿפ סָאװ .,ןױנהַאװ ןעטסכילקערש םעד ןוֿפ עטכישעג יר
 עצעועג עטְלַא יר רעביא גָאט ּוצ טנייה רימ ןעכָאה גנוניימ
 -נעמ רעדנעזיוט עכלעוו ךרוד ,תוּפשכמ ןּוא רעכַאמ-ףושכ ןעגעג
 .ןפוא ןעטסכילקערש .םער ףיוא ןערָאװעג טעמיומעג ןענייז .ןעש
 ףיוא ןהעג וצ ןעשנעמ ןעכַאמ וצ ןיזנהַאװ ַא ןעוועג טינ סע יא
 ּוצ ןעניֿפעגוצסױא םוא ,רענייטש עסייה רערָא םנעוייא ערנעהילג
 -קערשַא ןעוועג טינ םע יא ? גירלושנוא רערָא גירלוש ןענייז יז
 רעטסלַאטוװב רעד טיִמ ןעשנעמ ןערעטַאמ ּוצ תעגושמ עכיל
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 ןוא ?סנעכערברעֿפ ערעייז ןעניֿפעגוצסױא םוא ,טײקמַאזיױרג
 עצעועג עשירַאברַאב יר רעביא טנייה ןעלייהטרּוא ךימ יװ טקנופ
 ערנעמּוק יר ןעלייהטִרּוא ןעלעװ ױזַא ,טײהנעגנַאגרעֿפ רעד ןוֿפ
 ,ןעטָאֿפַאשע ,סנַאגלַאג ערעונוא ,עצעועג ערעזנוא רעביא תורוד
 רַאֿפ ןעטלַאה טינ רעכיז זנוא ןעלעװ יז .ןעמייק ןוא סרעקרעק
 ,רעמלַא-לעטימ ןוֿפ ןעשנעמ יר טנייה ןעטלַאה רימ יװ רעגילק
 ןוא עלײהטרוארָאֿפ ןהָא גנובעגצעזעג יד ףױא טקּוק סע רעװ
 רעד יװ סולש ןעבלעז םער וצ ןעמּוק טצעלּוצ וּומ ,ןעבױלגרעבַא
 -רע טָאה רעכלעװ ,לקָאב רעקירָאטסיה רעשילגנע רעטמהירעב
 עכלעוו ךרּוד ,יד ןעוועג ןענייז עצעזעג עטסעב יד} זַא ,טרהעלק
 ".עצעזעג עגיררעהירֿפ טֿפַאשעגנָא טָאה ןעמ

 ּוצ רָאג ךילרעכעל ןוא גיניזנּוא ןעצנַאנ ןיא ָאולַא ויא םע
 -ָאק ַא ןּוֿפ רעדָא גנובעגצעזעג רעשיטסינומָאק ַא ןוֿפ ןערהעלק
 ,גנּורינער רעשיטסינומ

 ןענָאיסוקסיד עקרַאטש סױרַא טֿפור עכלעװ ,עגַארֿפ ַא ךָאנ
 ערעדנַא ןוֿפ רענגעג עשיטסילַאיצָאס ערעזנוא ןוא זנוא ןעשיווצ
 םעװ טֿפַאשלעועג ערנעמּוק יד ּוצ ,ענַארֿפ יר זיא ,ןעגנוטכיר
 -קַארַאכ ןעשיטסילַארערעֿפ ַא רערָא ןעשיטסילַארטנעצ ַא ןעבָאה
 םעוו םומזילַארערעֿפ רעד זַא ,גנּוניימ רעד טימ ןענייז רימ ,רעט
 ונוא טָאה גנּורהַאֿפרע יד ןער ,טֿפנוקּוצ רעד ןוֿפ עמרָאֿפ יר ןייז
 -בכעלסיב טירטנעצנָאק רעכלעוו ,סּומזילַארטנעצ רעד זַא ,טגייצעג
 רערָא רעהירֿפ וומ ,רנעה ענלעצנייא ןיא טכַאמ עקרַאטש ַא זייוו
 -ירָאטױא עיינ ןּוא טֿפַאשררעה רעיינ א ּוצ ןערהיֿפ רעמעפש
 ןיא םּומזלַארטנעצ רעד זיא םעררעסױא ,ןעגנּואױשנַא ערעט
 וָאיצַאזינַאגרָא רעשימָאנָאקע רער ןיא יװ טקנופ רעשיטילָאֿפ רעד
 יר טרעדניהרעֿפ רע סָאװ רַאֿפרעד ,ךילרעש ןּוא שיטקַארּפנּוא
 עבילנעזרעפ יר טקיטשרעד ןוא םייקגיטעהט עגידנעטשטסבלעז
 ,רערילגמימ יד ןּוֿפ עוויטַאיציניא

 -עג רָאנ טינ םעװ עגַארֿפ עלַאיצָאס יד זַא ,רעכיז זיא םע
 ןּוא ,רערנעל עלַא ןיא ןרעדנָאז ,רנַאל ןייא ןיא ןערעװ טזייל
 ,גיניזנוא ןּוא ךילנעמָנוא םומזילַארטנעצ רעד זיא רַאֿפ-עד ןיוש
 ןיא םרעקעב יד ןּוֿפ עטימָאק-לַארטנעצ ַא רָאֿפ ךיז טלעטש
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 רערָא נניקעפ ןיא םרעקעב יד ןעבײרשרָאֿפ לָאז עכלעוו ,ןָאדנָאל
 סָאד -- -- !טיורב ערעייז ןעקַאב ןעלָאז ייז יװַא יװ  ,ןרובלעמ
 -רעֿפ רעדעי ןּוא ,יירעזעניכ עטסנייר יד ןעוועג רעכיז טלָאװ
 .םעטסיס ַאוַא ןוֿפ טייקגיניזנוא יד טֿפײרגעב שנעמ רעניטֿפנינ
 ןייז טינ רעכיז ןעלעװ טֿפנּוקּוצ רער ןוֿפ ןעשנעמ יד לייװ ןוא
 עכלעוַא טימ ןעבעגבָא טינ ךיז יז ןעלעװ ,"רעזעניכ, ענייק
 ןעגנוהיצעב ערעייז ןעלעגער ךַאֿפנײא ןעלעו יז ,ןעשייקגיניזנּוא
 .עסינֿפרירעב יר ןּוא טייקני-נעווטיונ רעד ,ןערנעטשמּוא יד טיֹול
 רעויד ןיא ןירערהעל עטסעב יד ויא ןילַא גנּורהַאֿפרע יד
 ,ננוהיצעב

 .עיכרַאנַא יוװ רערעדנַא ןייק רעבָא זיא דנַאטשוצ ַאזַא
 : רעדירב עכילדנייֿפ ערעזנּוא וצ רימ ןעֿפּור רַאֿפרעד םָא

 -רעבַא ןעדנילב םעד ןּוא עלײהטרוארָאֿפ יד ןוֿפ ךיז טײרֿפעב
 עשישטסיכרַאנַא יד טרידּוטש ,טײהנעגנַאגרעֿפ רעד ןוֿפ ןעביולג
 זנּוא טֿפלעה ! ןעכילקריװרעֿפ ּוצ ייז זנוא טֿפלעה ןוא ןעפיצנירפ
 רעלַאיצָאס רעד ןּוֿפ ףפמּואירט םעד רַאֿפ ןעריטיגַא ןּוא ןעֶטייברַא
 : ,ןָאיצּולָאװער

* + 

 טימ טגיטֿפעשעב לעיֿפ ײזַא טצעי זיב ךיז ןעבָאה רימ ןעוו
 -ָאס ערערנַא ןּוֿפ רענגעג ערעזנּוא עכלעוו טימ ,ןעטנעמּוגרַא יד
 ןיא ןעצונעב ךילכעוטּפיוה ךיז ןעגעלֿפ ןעגנּוטכיר עשיטסילַאיצ
 רימ ןעבָאה ,םומזיכרַאנַא ןעשיטסינּומָאק םעד ןענעג ףֿפמַאק רעייז
 -בֶא םער ןרעשייוורעד ּוצ טקניידעג טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ טימרעד
 -ַאיצָאס עשירָאטַאמרָאֿפער יד ןוֿפ זנוא טנערט רעכלעוו ,דנּורג
 רַאגָאז ןענייז רימ ,טרהעקרעֿפ ,ןעײטרַאפ-רעטײברַא עשיטסיל
 עלַא ןעשיוצ גנּוגינײארעֿפ עסיוועג ַא סָאד ,גנּוניימ רֶעד טימ
 רָאנ טינ ויא ןעטנעמעלע ערענָאיצּולָאװער ןוא עשיטסילַאיצָאס
 םעד רַאֿפ הטרעװסנעשניו רהעז ךיוא ןרעדנָאז ,ךילצינ רהעז
 ןעבָאה רַאֿפרער טָא ,ןָאיצּולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןּוֿפ ףפמּואירט
 ערהָאלקנּוא ןּוא עכילרעכעל עלַא יר ןעריזילַאנַא ּוצ טכוזרעֿפ רימ
 -םיימ טכּוז ןעמ עבלעוו טימ ,ןעגנּוטּפױהעב ןוא ןעגנּולעטשרָאֿפ
 סומויכרַאנַא ןעשיטסינּומָאק םעד ןעֿפּפמעקעב ּוצ סלייהטנעט
 ערייב יד ןּוֿפ ןָאיצַאניֿפער עכילטייד ןּוא ערהָאלק ַא ןעבעגעג ןּוא
 ,עֿפירגעב

 -םיס ַא םומזינּומָאק רעטנּוא ןעמ טהעטשרעֿפ ךילנהעוועג
 ןעצנַאג ןיא ךיז ןעלעװ ןעּוריװידניא ענלעצנייא יד ּואװ ,םעט
 ןעניֿפעג טינ ץעגרע ןיא ןּוא םטייהניימעגְלַא רעד ןיא ןערילרעֿפ
 ןּוא עשניוו עכילנעזורעפ ערעייז רַאֿפ קורדסיוא ןעלעּוריװידניא ןַא
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 ןעהיצּוצ טינ רעכיז ןעק עכלעוו ,גנולעטשרָאֿפ עזיד ,ןעגנּואױשנַא
 -בָא רַאגָאז טָאה ,ערעטקַארַאכ עלעניגירָא ןּוא עקרַאטש ענייק
 ןעבָאה עכלעוו ,תומשנ עשרעמערק עכילנהעוועג ץנַאג ןעקָארשעג
 ,טעטילַאוריװידניא ןייק טינ טפיוהרעביא

 ,ןעטפיוהעב גידנעטש ןעמ טנעלֿפ טייז רעטייווצ רעד ןּוֿפ
 ןרערנַא ןּוֿפ ןעשנעמ ןייא ןעלײהטבָא ליוו סומזיכרַאנַא רעד זַא
 -שנעמ רעד ןוֿפ גנּוזײלֿפױא עגידנעטשלָאֿפ יר זיא לעיצ ןייז ןּוא
 ןיא סָאר ,טגייצעג רימ ןעבָאה רַאֿפרעד טָא .טֿפאשלעזעג רעכיל
 עטסָארפ ןייז טינ ןעשנעמ יר ןעלעוו טֿפַאשלעזעג רעשיטסינּומַאק ַא
 -ַאבעמ םענײמעגלַא ןַא ןיא ךַאלעדער עכַאֿפנײא ,ןטסאמָאטיױא
 יװ ױזַא ,ןעקנַארעג ןּיא ןעלהיֿפעג עגירנעטשטסבלעז ןהָא סומזינ
 -לעועג ַאזַא ןיא ערַארג ןרעדנָאז ,ןעטּפיוהעב רענגעג ערעזנוא
 טייקכילגעמ עטסעב יר ןעניֿפעג רעגיצנייא רערעי טעװ טֿפַאשלעז
 .ןעטייקגיהעֿפ עלעּוריװירניא ענייז ןוֿפ גנולקיווטנע עײרֿפ יד רַאֿפ
 -ניה ןייק םינ זיא ץיכרַאנַא יד זַא ,טגייצעג רימ ןעבָאה ךיוא
 רעדָא ערענעלק ןּוֿפ טײברַא עכילטֿפַאשניײמעג יר רַאֿפ סינרעד
 -רנּורג עשינָאל עגיצנייא יד זיא יז ,טרהעקרעֿפ ,ןעפּורג ערעסערג
 -יווצ ןָאיצַאזינַאגרָא רעגיטֿפנינרעֿפ ןּוא רעײרֿפ רעדעי ןּוֿפ עגַאל
 .ןעשנעמ ןעש

 עכילטנעגייא יד ןערהעלקרע ּוצ טכױועֿפ ןעבָאה רימ
 ןעטסיכרַאנַא עשיטסינומָאק יד ןעשיווצ ןעטקנופ-סגנּודישרעטנּוא
 ןעמיטשעב ּוצ ןּוא ,ןעלּוש ערערנַא יד ןוֿפ ןעטסינּומָאק יד ןּוא
 -רעפ עלעיֿפ יר ןוֿפ גירנערייר טינ ,הטרעוו ןעשילַארָאמ רעייז
 ,סּולש םער ּוצ ןעמּוקעג רימ ןענייז ,ןעטייקגימיירטש עכילנעז
 רעד ןעגעװ עגַארֿפ יר םּוא ךילכעוטפיױה ךיז טלעדנַאה םע זַא
 רהעז רַאֿפרעד זיא סע .טֿפַאשלעועג רעגיטֿפניקּוצ רעד ןוֿפ םרָאֿפ
 -ַאיצָאס ענערעישרעֿפ יר ןעשיווצ ףפמאק רעד זַא ,ןרעיורעב ּוצ
 -רעכעל ןּוא ןעכילסעה ַאזַא ןעמהעננָא לָאז ןעגנּוטכיר עשיטסיל
 ןעסערעטניא יד זַא ,ןעסעגרעֿפ טינ ךָאד רימָאל .רעטקַארַאכ ןעכיל
 רַאֿפ סָאװ ּוצ ,עבלעויר לַארעביא ןענייז רעטײברַא יד ןוֿפ
 -יורנ ץנַאנ ַא ןיא סע ןּוא ,ןעגנַאלעב טינ ןעלָאז ייז ײטרַאּפ ַא
 יר ןּוֿפ ןעגנּואױשנַא עשיטערָאעהט יר ןעשיווצ דיישרעטנּוא רעס
 ןוֿפ ןעגנובערטש עבילטנעגייא יר ןּוא רערהיֿפ עשיטסילַאיצָאס
 -ילנּוצ רימ ןעבָאה רַאֿפרעד טָא ,רעטײברַא עשיטסילַאיצָאס יד
 םער רעביא ןעגנּואױשנַא ןּוא עֿפירגעב עשלַאֿפ עלַא יד טרער
 םעד ןוֿפעכַאורּוא יד םלייהטנעטסיימ ןענייז עכלעוו ;סּומזיכרַאנַא
 רהעז לעֿפײװצ ןהֶא ןענייז ןענָאיסּוקסיד ,ףפמַאק ןעגיטייזנעגעג
 רָאנ רעבָא ,ןעשנעמ ןוֿפ גנּולקיװטנע רעגיטסייג רעד רַאֿפ ךילצינ



 ןּוא טייקבילרהע ,ןנַארעלאט ףיוא ךיז ןעדנירג ייז ןעוו ,ןַאד
 -ָאיסּוקסיר יד ןעבָאה רעדייל .ןעגנּונײמ ערעדנַא רַאֿפ טקעּפסער
 -עטניא םער ןעשיװצ ןעַינַאנעגנָא טצעי ויֿב ןענייז עכלעוו ,ןענ
 ןוֿפ לעגילֿפ ןעטסשיגרענע ןּוא ןעטסנעטירשעגרָאֿפ ,ןעטסטנעגיל
 -קַארַאכ ןעזיד טַאהעג טינ סלייהטנעטסיימ טאירַאטעלָארּפ םעד
 ,ןעצּונ ןעפַאנק ַא טכארבעג ךיוא יז ןעכָאה רַאֿפרעד ןּוא ,רעט

 רעמיא ךָאנ ןעהעטש עכלעוו ,יד ּוצ טרהעלקרע ןעבָאה רימ
 סטַאַאטש רעלַארעביל-ךילרעגריב רעד ןוֿפ סּולֿפנייֵא םעד רעטנּוא
 ,טֿפַאשלעזעג רעשיטסינּומַאק ַא ןּוֿפ ןעדייר יז ןעוו ךיוא . ,עעריא
 ראֿפ .טכַאמ ערעטירָאטױא ןייק טיִנ ףרַאד .סומזינומָאק רעד זַא
 עכילטייהכיילג  ןּוא עכילטײהײרֿפ ענייז ןוֿפ ןָאיצַאטסעֿפינַאמ יד
 ַא רַאֿפ סָאװ ,םרָאֿפ-סטַאַאטש ערעי סָאד ןוא ,ןעפיצנירפ-דנורג
 ,סינרערניה ַא רָאנ טיִנ זיא ,ךיז ףיוא ןענָארט טינ לָאז יז ןעמָאנ
 ַא ןיֿפ ץנעטסיזקע יד רַאֿפ רהַאֿפעג עטקעריד ַא ךיוא ןרעדנָאז
 ךירדירֿפ יװ טקניפ .טֿפַאשלעזעג .רעשיטסינומָאק .רעכילקריוו
 טעװ טֿפנוקוצ .רעד ןיא זַא ,רימ ךיוא ןעטפיוהעב ױזַא ,םלעגנע
 טימ ןעמַאווצ ,םואעזימ ַא ןיא ןעלעטשקעװַא טַאַאטש םעד ןעט
 -יטימירפ םעד ןוֿפ גייצעג ענרענייטש יר ןוא לערער-ןיּפש םעד
 ןָאיסוקםִיְדר יד קעװַא ךיוא רעבָא טלַאֿפ םעד טימ ,ןעשנעמ ןעוו
 -קַארַאכ ןעשיטסילַארעדעֿפ רעדָא ןעשיטסילַארטנעצ םעד רעביא
 -נעצ עצנַאג יד ןעד ,טֿפַאשלעזעג רעגיטֿפניקוצ רעד ןוֿפ רעט
 רעטלַא ןַא יו שרעדנַא טינ ךױא זיא עעדיא-סנָאיצַאזילַארט
 -ױשנַא עזַאושזרוב יד ןוֿפ סטכַאביילברעביא ןַא ,לײהטרוארָאֿפ
 ןיא טהעטש סומוילַארטנעצ רעד .ןעגנולעטשרָאֿפ ןוא ןעגנוא
 םעטסיס-םגנוטייבסיוא ןּוא -סגנוקירררעטנוא םעד טימ גנַאלקנָא
 -לעועג ןעײרֿפ ַא רַאֿפ רעבָא ,טֿפַאשלעועג רעגיטנייה רעד ןוֿפ
 ,םעטסיס רעשיטסילַארערעֿפ רעד זיא םּומזינַאגרָא ןעכילטֿפַאש
 ןוֿפ טײהײרֿפ ןוא םייקגירנעטשטסבלעז יד טנעקרענַא רעכלעוו
 -רעווסנעשניוו ןוא רעגיטֿפנינרעֿפ רעגיצנייא רעד ,עפורג רערעי
 ,טנעמַארנּוֿפ רעהט

 עלעיפיצנירפ ַא סָאד ,ונוא ןעזייוועב ןעגנויהעלקרע עזיד
 -ומָאק עגירעביא יד ןּוא ןעטסיכרַאנַא יד ןעשיווצ גנוגידנעטשרעֿפ
 ענייק ןענייז רימ .ךילגעמ זיא ןעגנוטכיר ןוא ןעלּוש עשיטסינ
 סע ןענייז רימ ןוא ןעגנוטכיר עזיד ןוֿפ רנײֿפ ענעכָארּפשעגסױא
 זיא ונוא ןעגעג ףפמַאק רעייז להָאװבֶא ,ןעװעג טינ לָאמניײק
 רערייל .רעכילרהע ןוא רעלעיפיצנירפ ןייק ןעװעג טינ רעכיז
 -רעפ ענלעצנייא ןוֿפ טעטירָאטױא יד גנוהיצעב רעזיד ןיא טָאה
 עכילקריו ןוֿפ טֿפַארק יר יװ עלָאר ערעסערג ַא טליפשעג ןענָאז
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 רעיינ ַא יװ רהעמ םינ זיא סָאד רעכָא ,ןעטנעמוגרַא עלעיפיצנירפ
 -כיוו יד .ןעגנואיױשנַא  ערעזנוא ןּוֿפ םייקניטכיר יד רַאֿפ זייוועב
 -ָארֿפ רעשיטסילַאיצָאס רֶע'תמא רעדעי ןוֿפ עבַאגֿפױא עטסגימ
 =נָא ערהיא ןּוֿפ טייקגירנעטשטסבלעז עגיטסייג יד זיא ַאדנַאנַאּפ
 ןילַא רנַאמשטיא ןענייז עבלעוו ,ןעשנעמ עכבלעזַא רָאנ .רעגנייה
 -קריוו ןענייז ,עעעריא ןַא ןערהעלקוצרעביא ןּוא ןעקניירוצרעביא
 ,טסילַאיצָאס ַא ,רעגלָאֿפכָאנ ערנילב ענייק ןוא רעֿפּפמֶעק עביל
 -לעורעד ףיוא טהעטש .,ךיז רַאֿפ ןעקנייד ערעדנַא טזָאל רעכלעוו
 רעכָא ,טבױלג רע ;רעקיסַאנַאֿפ רעזעיגילער ַא יװ עֿפוטש רעב
 ע'תמא ןייק ךילגלָאֿפ ןוא גנוניימ ענענייא ןייק טינ טָאה ןײלַא רע
 -טימ ן'א ןעסָאנעג ןרעדנָאז ,סרעּפעלשבָאנ ענייק .גנוגייצרעביא
 רעינוא ןוֿפ ןעבערטש טפיוה רעד ןייז ףרַאד סָאד ,רעֿפּפמעק
 רעזיד ןיא ןָאהט וצ לעיֿפ ךָאנ םע טםיג רעדייל .ַאדנַאגאּפָארּפ
 -ָאה רַאֿפרעד ןּוא ,ןעטסילַאיצָאס יד ןיֿפ רעגַאל ם ןיא גנוהיצעב
 ערעייז ןָא רָאנ ןעקנייד עכלעוו ,ןעגָאגַאטער עוָאלנעסיװעג ןעב
 -היֿפוצנָא טייקכילגעמ יד טֿפָא רהעז ,ןעסערעטניא עבילנעזרעפ
 רעצנַאג רעד ןוֿפ ןערָאש םּוצ סענירטניא עכילנעזרעפ ערעייז ןער
 -רעפ עכילניילק וַא ,סע טֿפערט לָאמטֿפָא ,גנוגעוועב-רעטײברַא
 -וקסיר עלעיפיצנירפ ןוֿפ ץַאלּפ םעד ןעמהענרעֿפ ןעטייקכילנעז
 עבלעװ ,ןעגַארֿפ לָאמסעבנַאמ ןעהעטשטנע ױזַא ןוא ,ןענָאיס
 .ןָאהמ וצ טינ ךַאז ןייק טקנופ ןעכילטנעגייא םעד טימ ןעבָאה
 רעסעב ךױ ןעטלָאװ רענגעג ץעשיטסילַאיצָאס ערעזנוא בוא
 ַא ןערהיֿפוצנָא טָאטשנָא ,ןעפיצנירפ ערעזניא טימ טגיטֿפעשעב
 יד ןעשיווצ ןעגנּוהיצעב יר ןעטלָאװ ,ןעלהימ-רניוו טימ ףפמַאק
 רעכיז ןעײטרַאפ עשיטסינומָאק עגירעביא יד ןוא ןעטסיכרַאנַא
 ,רעטקַארַאכ ןרעדנַא ץנַאג ַא ןעמוקעב

 רעישרעטנוא רעד זיא ,קיטקַאט רעזנוא טגנַאלעבנָא סָאװ
 לעיֿפ ןעגנוטכיר עשיטסינומָאק ערעדנַא יד ןוא ונוא ןעשיווצ
 ןוא גנולקיווטנע רעכילרירֿפ ןּוֿפ ןעמ טרער טייז ןייא ןיֿפ .רעסערג
 רעד ןוֿפ טייז רערעדנא רעד ןוֿפ ,ַאדנַאנַאפָארּפ רעכילצעזעג
 ַא םלַא ןעטסַאק-םיטש םעד ןוֿפ ןערייר ענייא יד ; ןָאיצולָאװער
 רעד ןוֿפ ערעדנַא יד ,םייהשנעמ רעד רַאֿפ לעטימ-ס;נואיירֿפעב
 ענערישרעֿפ ערייב עזיד בעילוצ ןוא ",טַאהט רעד ַאדנַאגַאּפָארּפ,
 -רעֿפ יד ןעשיוצ ףפמַאק רעגידנעטש ַא ןָא טהעג ןערהָאטעמ
 ,ןעגנוטכיר עשיטסינומָאק ענעדיש

 טייטש רעצנַאג רעד יַא ,טרהעלקרע רעהירֿפ ןיוש ןעבָאה רימ
 ,גנולקיוומנע עכילרירֿפ וצ ,ןָאיצולָאװער וצ : עגַארֿפ רעד .רעביא
 ךיז טדנעװ סָאד לייוו ,עכילרעבעל ַא טייקבילקריװ רעד ןיא זיִא



 רָאנ ןענייז ןָאיצולָאװער ןוא ןָאיצולָאװע .ןעליװ רעזנוא ןיא טינ
 יר .סעצָארפ-סגנולקיווטנע ןעבלעז םעד ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענערישרעֿפ
 ,עגיסעטכיילג ןוא עגיהור ןייק םינ זיא גנולקיווטנע עכילשנעמ
 עבלעוו ,עסינרעדניה עקרַאטש טימ ןעֿפּפמעק וצ גידנעטש טָאה יז
 ןעוו .ןעלטימ ערענָאיצולָאװער ךרוד ןערעוו טגעיזעב רָאנ ןענעק
 רעד ןוֿפ גנוזייל עכילרירֿפ ַא ןיא םינ ןעביולג ןעטסיכרַאנַא רימ
 ןעסַאמ יד ןעטַײרעבּוצרָאֿפ ןעכוז רימ ןעװ ,עגַארֿפ רעלַאיצָאס
 ןעניֿפעג רימ סָאװ ,רַאֿפרעד טינ סע זיא ,ןָאיצּולָאװער רעד רַאֿפ
 -רעד רַאנ ,טלַאװעג ןּוא טּולב ןיא גנוגידירֿפעב עכילנעזרעפ ַא
 זַא ,טנרעלעג ונּוא טָאה עטכישעג רעד ןּוֿפ קיגָאל יד סָאװ רַאֿפ
 -ײרֿפ טינ לָאמנַײק טצעי יב ךיז ןעבָאה ןעסַאלק עדנעשרעה יד
 גנולעטש עצנַאג יד ןּוא ,םעיגעליווירפ ערעייז ןּוֿפ טגַאוטנע גיליוו
 -ַײברַא יר ןענעג עסַאלק רעשיטסילַאטיּפַאק רענרעדָאמ רעד ןוֿפ
 ןוֿפ גנוזייל עכילרירֿפ ַא סָאד ,גָאמ ןעדעי ונּוא טוייוועב רעט
 טָא ,ןעסָאלשעגסױא ךַאֿפנײא זיא םעלבָארּפ ןעלַאיצָאס םעד
 רע'תמא רעכלעוו ןּוא ,ןערענָאיצּולָאװער רימ ןענייז רַאֿפרעד
 רער טימ ךילרהע ךילקריו םע טניײמ רע ביוא ,טסילַאיצָאס
 ? רענָאיצולָאװער ןייק טינ זיִא רע זַא ,ןעטפיוהעב ןעק ,גנּוגעװעב
 עלַא יד ןענייז טייקבילקריוו רעד ןיא !טינ רענייק : ןעגָאז רימ
 יװ רהעמ טינ גנולקיוטנע רעכילרירֿפ ַא ןענעװ ןעיירעדער
 יד ןערַאנבָא ליװ ןעמ עכלעװ טימ ,ןעזַארֿפ עשיטסינּומרָאּכָא
 ,ןערַאנ טינ ךיז טזָאל עסַאלק ערנעשררעה יר רעבָא .עיזַאושזרּוב
 רעד ןוֿפ לעיצ םעד טּוג ץנַאג ןעֿפײרגעב ןעטסילַאטיּפַאק יד
 םּוא ,טוג רהעז ןעסייוו יז ,גנּוגעװעב-ןעסַאלק רעשירַאטעלָארּפ
 -ײהטרעֿפ וצ ךיז גיטרַאֿפ ןענייז יז ןּוא ,ךיז טלערנַאה סע סָאװ
 עשיטסינוטרָאּפָא עזיִר טָאה רַאֿפרער טָא ,ןעלטימ עלַא טימ ןעגיר
 ןעסולֿפניײאעב עלייוו ַא רַאֿפ ןעק יו ,טינ טֿפנּוקּוצ ןייק קיטקַאט
 ןעגײצסױרַא ךיז עוו טצעלּוצ רעבָא ,גנונעװעב רעטײברַא יד
 ןעמהענ ןעוומ ךיז ןעלעוו רעטײברַא יד ןּוא ,טייקניטכעמנּוא רהיא
 ,ןעטסיכרַאנַא יד ןּוֿפ קיטקַאט ערענָאיצּולָאװער רעד ּוצ

 -עהט עשירַאטנעמַאלרַאֿפ עטנַאנעגָאז יד טגנַאלעבנָא סָאװ
 רָאנ טינ ויא יז זַא ,רעכילטייר גָאט ןעדעי רימ ןעהעז ,טייקגיט
 ןעסערעטניא יד .רַאֿפ ןָאהטוצֿפױא סעפע גיהעֿפנּוא ןּוא ךילציננוא
 רעֿבלעורער ןיא ךיוא זיא יז רָאנ ,עסַאלק-רעטײברַא רעד ןוֿפ
 רעשיטסילַאיצָאס רערענָאיצולָאװער רעד רַאֿפ רהַאֿפעג ַא טייצ
 יז ,געוו ןעגיטּכיר ןופ בָארַא ןעסַאמ יד טרהיֿפ יז ,גנוגעװעֿב
 -רעּבױא ןוא עדנעמיירעבנוא טימ טייצ יד ןערילרעֿפ וצ יז טכַאמ
 ןָאיצפּורָאק ןּוֿפ עלעווק עגירנעטש ַא זיא ןּוא ןעגַארֿפ עכילבעלֿפ



 רענָאיצּולָאװער רעטסנרע רעכנַאמ .עטֿפערק עטּוג עלעיֿפ רַאֿפ
 ןעברָאדרעֿפ ןעצנַאג ןיא םּומזירַאטנעמַאלרַאפ םעד ךרּור זיא
 ,גנּוניימ רעד טימ רַאֿפרעד ןענייז ןעטסיכרַאנַא ריֿמ ,ןערָאװעג
 לעטעצ-םיטש רעד טימ ןעבענבָא טינ ךיז ןעלָאז ןעטסילַאיצָאס זַא
 ןּוא געװ ןעכיילג ןףיױא סטרעװרָאֿפ ןהעג .ןרעדנָאז ,קיטקַאמ
 -ַאיצָאס ערענָאיצּולָאװער ןּוא עלעיפיצנירפ ענייר ַא ןערהיֿפנא
 ,ַארנַאנַאֿפָארּפ עשיטסיל

 רעד ַאדנַאגַאּפָארפ} יד ךָאד טנידײהטרעֿפ רהיא רעבָא
 ,גנוניימ רעד טימ ןענייז רימ ,םיוועג ,וצ זנּוא ןעמ טֿפּור ",טַאהט
 -ריו רעסעב לָאמ סעכנַאמ ןעק טַאהט ערענָאיצולָאװער ַא סָאד
 ןּוא ןעגנומייצ ,ןעדער רעטרעדנּוה יװ גנּונעװעב רעד רַאֿפ ןעק
 עשיטסירָארעט ערעי זַא ,טינ ךָאנ טניימ סָאד רעגָא ; ןערּושָארב
 רעד ןּוֿפ ןעטנַאטנעזערפער ערערהעמ רערָא םענייא ןעגעג טָאהט
 ןעבָאה רימ .ננּוקריװ .ַאזַא ןעבָאה וּומס עסַאלק רעדנעשררעה
 רעד ןיא ,טַאהט עטריויטָאמ יד רָאנ זַא ,טרהעלקרע גידנעטש
 ַאוַא ןעכַאמ ןעק ,טרָא ןעגיטכיר ן'ףױא ןּוא טייצ רעניטכיר
 -יטשנייא טינ ךיוא רימ ןענייז רַאֿפרעד טָא .קּורדניײא ןעגיטסניג
 וליפא ,גנּולדנַאה רעשרעדניק ןוא רעכילרעכעל רערעי טימ גימ
 ןּוֿפ ןּוא ןעטכױבַא עטסעב יד טימ טרהיֿפטגסױא טרעװ יז ןעוו
 סָאװ ,רעגיצנייא רעדעי .ןעעריא ערענָאיצּולָאװער טימ ןעשנעמ
 -יצעב רעזיד ןיא ףרַאד ,גנונעוועב רעד טימ ךילרהע סע טניימ
 ןעלדנַאה ןּוא ןָאהט טהעג רע סָאװ ןערהעלקרעביא טּוג גנּוה
 ,טײקגיטכיזרָאֿפ רעטסערג רעד טימ

 ַארנַאנַאּפָארּפ} יד זַא ,ןעטפיוהעב ּוצ גיניזנּוא זיא סע רעבָא
 בעילּוצ ,לעטימ רעשיטקַאט רעגיצנייא רעזנּוא זיא "טַאהט רעד
 -ָארפ רעד ןוֿפ עמרָאֿפ ערעדנַא ערעי ןעסעגרעֿפ רימ ןעכלעוו
 עבילטֿפירש ןּוא עכילרנימ עגירנעטש ַא ןָא ןערהיֿפ רימ .ַאדנַאנַאֿפ
 ,טייהנעגעלעג עטסנעלק יר רָאנ ןעבָאה רימ ןעוװ ,ַארנַאנַאּפָארּפ
 -ֿפיוא טשרעּוצ ףרַאד ןעמ וַא ,טינ לָאמנייק ןעקנייד רימ ,סיװעג
 ַא ןוֿפ ןערער ןעק ןעמ רערייא ,רעירַאטעלָארּפ עלַא ןטרהעלק
 ױזַא ,טײהנעגנַאגרעֿפ רעד ןיא יװ טקנּופ ; ןָאיצּולָאװער עלַאיצָאס
 ערענָאיצולָאװער יד ןעליפש טֿפנּוקּוצ רעד ןיא ךױא ןעלעװ
 ןעסַאמ עטיירב יד ןעריריפסניא ןּוא עלָאר טּפױה ַא ןעטעטירָאנימ
 ןיא םינ ךױא ןערירָאנגיא רימ רעבָא ,ןָאיצּולָאװער רעד רַאֿפ
 רעכילטֿפירש ןּוא רעכילרנימ ןּוֿפ טייקגידנעווטיונ יד ןעטםננירג
 ןעמ זַא ,גנּוניימ רעד טימ ןענייז רימ ,טרהעקרעֿפ ,ַאדנַאנַאּפָארּפ
 ןָאהמעג רָאנ ןעק סע סָאװ ,סעלַא ןָאהט גנּוהיצעב רעזיד ןיא ףרַאד
 יװַא ,ןעייטרַאפ עשיטסילַאיצָאס ערערנַא עלַא יװ טקנופ ,ןערעװ



 טו =

 ןערהעלקּוצֿפױא םּוא ,טֿפירש ןּוא םרָאװ ךרּוד רימ ךיוא ןעקריוו
 זַא ,טנייצרעביא ןענייז רימ רָאנ ,עטקירדרעטנוא ןּוא עדנעלע יר

 זיא יז ןעוו ,גלָאֿפרע ןַא ןעבָאה ןַאד רָאנ ןעק ַאדנַאגַאּפָארּפ עויד
 -ּוצסיױא ןעהעז רימ ןעװ ןּוא ,דנעצײרֿפײא ןּוא רענָאיצּולָאװער

 עשיטסילַאיצָאס יר ןוֿפ גנּוכַאװשבָא ןּוא גנּורעסַאװרעֿפ ערעי ןעריימ
 -יוו, ערעינּוא ןעבָאה גנּוהיצעב רעזיד ןיא ערַארג .ןעפיצנירפ -דנורג

 ךוּוד ןָאהטעג ןערָאש לעיֿפ רהעז רעדירב-ףעיטש "עכילטֿפַאשנעס
 ,גנּורעֿפעלשרעֿפ ןוֿפ קיטקַאט רעייז ןּוא ןעסימָארּפמָאק ערעייז

 ןעמ ןעק ,טגָאועג טצעי יב ןעבָאה רימ סָאװ ,םעד ןּוֿפ

 -פיוהעב ּוצ ךילרעכעל ןּוא שלַאֿפ זיא םע וַא ,ןענעקרער ךילטייד
 רענַײמעגלַא רעד ןּוֿפ ערניײֿפ ןענייז ןעטסיכרַאנַא יד זַא ,ןעמ
 גירנעטש ןעכַאמ ייז וא ,גנוגעועב-רעטײברַא רעשיטסילַאיצָאס

 יר ןעשיװצ גנּוגינײארעֿפ ַא ןרעדניהיעֿפ ןּוא ןעגנּורעטש ןָא

 טינ ןעביולג רימ ,רעכיז .ןעגנּוטכיר עשיטסילַאיצָאס ענערישרעֿפ
 -רַאװקעװַא ןעֿפרַאר לָאז רענייא רערעי ּואוו ,גנּוגינײארעֿפ ַא ןיא

 רער ןעטסנּוג ּוצא ןעננּוגײצרעביא עכילנעורעפ ענייז ןָעֿפ
 טייקבילגעמ יר ןעמָאקלָאֿפ ןענעקרענַא רימ רָאנ ,"טיײהנײמעגלַא

 -ָאק עבילקריוו עלַא ןעשיווצ גנּודניברעֿפ רעוװיטַארערעֿפ ַא ןוֿפ
 רעטלַא רער ןיא יװ ױזַא ,ןעײמרַאפ ןּוא ןעגנּומכיר עשיטסינּומ

 -יײארעֿפ ןימ ַאזַא ",ןָאיצַאיסָאסַא-רעטײברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא;

 ןעגעג ףפמַאק ןיא ןעצּונ רעסיורג ַא ןעוועג רעכיז טלָאװ גנּוגינ

 יד טעװ רעטעּפש רערָא רעהירֿפ ןּוא ,דנײֿפ ןעכילטֿפַאשניײמעג

 ויא סָאר רעבָא ,גנּודניברעֿפ ַאוַא ןעֿפַאש ןיילַא טייקגירנעוומיונ

 ןּוא ןעטייקניטייזנייא עלַא ןערײמרעֿפ רימ ןעװ ,ךילגעמ רָאנ

 ,סַאמגָאר עטלעטישרעֿפ ,עטלַא ןיא ןעבױלג םעד קעװַא ןעֿפרַאװ
 ,ש.ב.צ ךיז טלָאװ ןעטײברַא ןעמַאזוצ רעװיטַארערעֿפ ַאזַא

 : גנּורהעלקרע ןעפיצנירפ עדנעגלָאֿפ יר ףיוא ןעדנירג טנעקעג

 טֿפַאשרעה-ןעסַאלק רעגיטנייה רעד ןּוֿפ גנּורהעטשּוצ , 8

 ןּוא ערעגָאיצּולָאװער ,עשיגרענע ןַא ךרּוד .ה.ד ,ןעלטימ עלַא טימ
 ".ַאדנַאנַאּפָארּפ עלַאנָאיצַאנרעטניא

 -ַארנוֿפ םער ףיוא טֿפַאשלעזעג רעײרֿפ ַא ןּוֿפ גנּורנירג יד, (פ
 ,"ןָאיצקודָארפ רער ןוֿפ ןָאיצַאזינַאגרָא רעוװיטַארעּפָאָאק ַא ןוֿפ טנעמ

 ןעטסיכרַאנַא יר ןעטלָאװ סיזַאב' ןעכילטֿפַאשניײמעג ַאזַא ףיוא

 ערערנַא עלַא טימ ןעמַאזּוצ ןעֿפפמעק ּוצ ןעװעג טיירעב גידנעטש
 ןּוֿפ יױבֿפױא םעד ,ה.ד ,ערעדנַא םעלַא ,ןעייטרַאפ עשיטסינּומָאק

 עביירגעיז יר ןעגרָאעב ןעלעװ ,טֿפַאשלעועג רערנעמּוק רעד
 .ןָאיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןּוֿפ רעֿפּפמעק

 ערנע



 ,לאראמ עשיטסיכראנא יד

 וי

 ןַא ףױא םינ טהעטש קנַאדעג ןענילשנעמ ם'ןוֿפ עטבישעג יד
 -עב יד וצ ךילנהע ןעניײז ןעגנוגעוועב ערהיא ,ךיז טגעוועב יז ,טרָא
 יז :רעגײזדנַאװ ַא ןוֿפ (קינטַאיַאמ) לעקידנעפרעפ םעד ןוֿפ ןעגנוגעוו
 .ןעגייטש ןוא ןעלַאֿפ

 ,רעשרעה יד .ןעֿפָאלשטנע לָאמַא טרעוו קנַאדעג רעבילשנעמ רעד
 ןערגיב ןוא ןייֵא םהיא ןרעֿפעלש רעכַאמ-ןָאיגילער יד ,רעבעגצעזעג יד
 ןוא ןערָארֿפרעֿפ ,טרעווילגועֿפ טרעװ רע זיב ,ןעטייק טימ םהיא

 .טרענייטשרעפ
 .גירעדינ ץנַאג טהעטש רע ,ןעלַאֿפעגּפָארַא זיא לעקידנעפרעפ רעד
 ךיז טקוק ,ףױא קנַאדעג רעכילשנעמ רעד ךיז טּפַאכ גנולצולּפ

 וצ גניירטש ,ןעשרָאֿפ וצ ןָא טביוה רע ,ןעטייק יד טסיירוצ ןוא םורַא
 רע ,טנערהעלעג רעהַא זיב םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא ןעריקיטירק
 : עלײהטרוארָאֿפ עלַא ןוֿפ ,ןעמעטסיס עלַא ןוֿפ סעקסַאמ יד ּפָארַא טסייר

 סױרַא ַײז טלעטש רע .עלַאיצָאס ןוא עכילצעזעג ,עזעיגילער ,עשיטילָאפ
 רעייז ןוא טייקגיזָאלדנורג רעייז ,רעלהעֿפ ערעייז טזייוועב ןוא טעקַאנ
 ,ןעגעוו עיינ ןיא ןײרַא טערט קנַאדעג רעבילשנעמ רעד ,טייקכילרנעש
 עינ טֿפַאשעב רע ;טנַאקעבנוא רעהַא זיב ןעוועג ןענייז עכלעוו
 סָאד טרעכיועב רע ;ןעעדיא ץעיינ ,ןעמעטסיס עיינ ,ןעירָאעהט
 ןוא ןעטֿפַאשנעסיװ עיינ טימ ,ןעגנוקעדטנע עיינ טימ ןעסיוו עכילשנעמ
 ,טייקגיטעהט רעייג וצ עיגרענע עשירֿפ טימ

 .ךיוה ץנַאג טהעטש רע ,ןעגיטשעג יא לעקידנעפרעפ רעד
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 ,ועשרעה -- קנַאדעג ןעכילשנעמ ם'ןוֿפ דניײֿפ עגידנעטשעב יד
 -בעלסיב ןעמוק ייז .םינ ךיוא רעבָא ןעֿפָאלש -- עצעזעג ןוא ןָאיגילער
 רענילשנעמ רעד סָאװ ,עגַאלרעדינ רערעווש רעד ךָאנ ךיז וצ זייוו
 ,געלש ץעטרַאה יד ןוֿפ ךיז ןעלָאהרע יז .טכַארבעגײב ייז טָאה קנַארעג
 ןוא ענעקָארשוע ץועייז ןעלמַאורעֿפ יז ,ןעמוקעב ןעבָאה ייז סָאװ
 ערנערעטשוצ ,ענילדעש רעיײז ןָא ןעביוה ןוא ןעעמרַא עטיירּפשוצ
 רעּביא ןעוועצינ ייז ,עיגרעגע ץיינ םימ ,ןעטֿפערק ץיינ טימ טייקגיטעהט
 ּוצ ייז ןעפַאפ ןוא עצעזעג ערעייז ,ןָאיגילער רעייז ,ןעבױלגרעבַא רעייז
 עכלעוו ,ןערהעל עיינ יד וצ ,ןעגנורעדָאֿפ עיינ יד וצ ,ןעעדיא עיינ יד וצ
 סָאװ ,סעלַא ןעצונעב יז ,ןענוֿפעגסױא טָאה קנַאדעג רעכילשנעמ רעד
 רעד ןוֿפ ןיזנעֿפַאלקש םעד ןעצונעב ייז ,לעיצ םוצ ןערהיֿפ רונ יז ןעק
 רעימ ויא רעד ;םענַײא ןעדעי ןוֿפ טײקכַאװש יר ןעצונעב ייז ,עסַאמ
 ּויא רערעדנַא רעד ,ןעהורסיוא ןיוש ךיז ליוו ןוא ףפמַאק ןיא ןערָאװעג
 -ֿפָאה ענייז ,טשיוטטנע זיא רעטירד רעד ,גיטכיזרלעג רעדָא גיציײגרהע
 ןעמהענ ייז .ןערָאװעג ןעגָארטעב ןענייז קנַאדעג ןעכילשנעמ ן'ףיוא ןעגנינ
 וצ טירט עטסעֿפ טימ ןעהעג ייז רעבָא ,םַאוגנַאל טײברַא רעד וצ ךיז
 ןיֿפ גנוהיצרע יד דנעה ערעייז ןיא ייז ןעמהענ טשרעוצ .קעווצ רעייז
 ,רעדניק יד

 -יווטנע טינ ךָאנ זיא לכש ןייז ,ךַאװש ויא טסײג רעשירניק רעד
 סע ,ליװ ןעמ ןיהואוו ןעגיױב וצ םהיא טכײל רוהעז ויא סע ; טלעק
 ןוא סע ןעצונעב יז .אֵרֹומ ךרוד ןעשרעהעב וצ סהיא טכייל רהעז זיא
 -קערש ַא ןוֿפ םהיא ןעלהעצרעד ייז .קערש דניק םעד ןיִא ןייא ןעצנַאלֿפ

 ערעייז ןוֿפ דניז יד רַאֿפ ךעלקינייארוא יד טֿפָארטש רעכלעוו ,טָאג ןעכיל

 ,המוד ךאלמ ַא ןיֿפ ,םונהיג ַא ןוֿפ םהיא ןעלהעצרעד ייז ; סעדייזרעטלע
 ,םונהיג ץ'רַאֿפ ,טָאג רַאֿפ ןעבָאה וצ ארומ דניק סָאד ןָא טביוה םיוק
 .זיא ןָאיצולָאװער ַא ךילקערש יװ ,םה:א ייז ןעזייוו ,המוד ךאלמ ן'רַאֿפ
 ןָאיצולָאװער רעד ייב רָאֿפ טמוק סָאװ ,ןעסיגרעֿפטולּב סָאד ןעצינעב ייז
 רעד ןוֿפ רנײרֿפ ַא; םהיא ןוֿפ ןעכַאמ וצ ןוא דניק סָאד ןעקערש וצ םוא

 ,"גנונררָא
 ,רניק סָאד ןעסולֿפניײַאעב וצ הימ עלַא ךיז טיג רעכילטסײג רעד

 טמוקעב ךרודַאד לייוו ,דנַאל ןוֿפ ןעצעזעג יד ןעגלָאֿפ זומ ןעמ זַא
 ןוֿפ ,רעטסירפ ם'ןוֿפ עצעזעג יד רַאֿפ ייֵשבָא זוַא ץרא ךוד דניק סָאד

 רניק סָאד ןעכַאמ וצ טהעז טַאקָאװדַא רעד ,ןָאיגילער "רעכילטעג, רעד
 ךרודַאד לייוו ,ןָאיגילער רעד ןוֿפ עצעזעג "עכילטעג יד ןיא ןעביולג
 ,עצעזעג עבילשנעמ ירד ןיא ןעביולג סע טעװ

 -עגבָא ,טרעֿפעלשעגנייַא רוד רעגנוי רעד טרעוו ןפיא ַאזַא ףיוא
 טרעוװ רע ,םורֿפ םרעװ רע .טֿפַאלקשרעֿפ ןוא טגירעדינרע ,טכַאװש
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 יד רַאֿפ ,עכייר יר רַאֿפ ,רעשרעה יד רַאֿפ ארומ טָאה רע ;ועיגילעד
 .טעטירָאטױא ערעי רַאֿפ ,טסיורג

 -נעפרעפ רעד ,טועֿפעלשעגניײא טרעוו קנַארעג רעכילשגעמ רעד

 ,ןעלַאֿפעגבָארַא רעריוו ויא לעקיד
 טינ ןעמ טדער ,ײֿפָאלש קנַאדעג רעד ןעוו ,ןעטייצ עּכלעזַא ןיא

 ךיז טנעגונגעב ןעמ ;לַארָאמ יד טיג טריקיטירק ןעמ ,לַארָאמ רעביא
 עשלַאֿפ טימ ,סעינָאמערעצ ץועיגילער טימ ,םייהניואוועג רעד טימ
 סָאװ סָאד רָאנ טוהט ןעמ .טײקגיטליגכיילג טימ רעדָא ,טײקמורדֿפ
 -עטניא םענייק ,טרעדָאֿפ טלעוו יד סָאװ ,גירנעטשנַא יא סָאװ ,טסַאפ
 רעד ןיא טלַאֿפ לַארָאמ ןוֿפ להיֿפעג רער ,לַארָאמ יד טינ טריסער

 לַארָאמ רעד וצ טמוק ןעמ זיב גירעדינ ױזַא טלַאֿפ רע ;טֿפַאשלעזעג
 ,ןעלַאֿפעג זיא ךייר עשימיור סָאד ןעוו ,טייצ רעד ןיא רעמיור יד ןוֿפ
 רעד וצ ,ןָאיצולָאװער רעד רַאֿפ ןעזױצנַארֿפ יד ןוֿפ לַארָאמ רעד וצ

 ,טֿפַאשלעזעג רעשיטסילַאטיּפַאק רעגיטנייה רעד ןיֿפ לַארָאמ-ַאושזרוב
 טרעװ ןעשנעמ ןיא עגיהטומסיורג סָאד ,עלערייא סָאר ,עטוג סָאר

 ַא טגיל סָאװ רעסעמ ַא יו ,טפָאוועֿפ ,ןעסקַאװרעֿפ ,,טכַאװשעגבָא

 טרעװ טײקשלַאֿפ ;ךיובעג ןהָא טרָא ןעטכײֿפ ַא ןיא טייצ עגנַאל
 .טכילֿפפ סלַא --- טײקבַאװש ,טייקבילניילק ,דנעגוט םלַא טּכַארטעֿב
 ןעצונעב ,ןעסינעג ,רוג ןעק ןעמ טרַא רעכלעוו ףיוא ,דלעג ןעּכַאמ
 יד ,עסינֿפרידעב עגיצנייא יד ןענייז --- ןע גינגרעֿפ ןיא קילבנעגיוא םער
 סלַא ןעלעטשרָאֿפ ךיז ןעליוו סָאװ ,יד ןוֿפ רערָא עכייר יד ןוֿפ עשניוו

 ,עבייר
 ןוֿפ ,רעשרעה יד ןוֿפ טייקגיטבערטרעדיג יד ,טײהנעברָאדועֿפ יד

 -םע ױזַא טרעוו ןעטסילַאטיפַאק יד ןוֿפ ,עכילטסייג יר ןוֿפ ,רעטכיר ירד

 ךיז וומ קנַאדעג רעבילשנעמ רעד זַא ,רנעיירשלעמיה ױזַא ,דנערהעֿפ
 ,ןעגיימש וצ ןָא טביוה רע .ןעגעוועב וצ ןעבױהנָא

 ,ןהעגוצֿפױרַא ןָא טביוה לעקידנעפרעֿפ רעד
 -יצרע רעטכעלש רעד ןוֿפ ןעײרֿפעב וצ ךיז ןָא טביוה רנעגוי יד

 יד ;עלײהטרוארָאֿפ עלַא ךיז ןוֿפ ןעֿפרַאװאוצבָארַא ןָא טביוה יז ,גנוה
 טריזילַאנַא ,סעלַא טריינש ןוא רעסעמ ןעֿפרַאש רהיא טימ טמוק קיטירק

 טשיעוצ ףיוא ךיז טפַאכ רעכלעוו ,קנַאדעג רעבילשנעמ רעד ,סעלַא
 טֿפײרג רע ,רעטיוו ןוא רעטייוו ץלַא ךיז טעטײרברעֿפ ,עגינייא ַײב רונ
 רעטלַא רעד ןעבעגעג טרעוװ סע זיב ,רעײֿפ ַא יו טדניצ ,ךיז םורַא

 .ןָא ךיז טביוה ןָאיצולָאװער יד --- ןוא סיוטש ַא גנונדרָא
 ןייז ןוֿפ טכַאװרע קנַאדעג רעבילשנעמ רעד ןעוו ,לָאמ סעדעי

 ןעטלַאה ךיז ןעמ ףרַאד :ןעגַארֿפ עבלעז יד רָאֿפ ךיז ןעלעטש ,ףָאלש
 ןעבָאה ןעד ןעמ וומ ? שלַאֿפ סיוא רנורג ןוֿפ זיא סָאװ ,לַארָאמ ַא ןָא
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 ? סַארָאמ ַא ןהָא רָאג ןהעגעב טנעקעג ךיז ןעמ טלָאװ רעמָאט ?לַארָאמ ַא

 זיא סָאװ ,ןעשוָאֿפ ֹוצ ןָא טביוה ןעמ ,ןעוהעלק וצ ןָא טביוה ןעמ
 ןוא ןעדייר טֿפָא ױזַא ןערעה רימ רעכלעוו ןוֿפ ,לַארָאמ יד סעכלעזַא

 ןערהעלקוע וצ סע טכוז ןעמ ?טוהעלקוע טינ ךָאנ סע טָאה רענייק
 ןיא ךיז טניֿפעג טפאשנעסיוו יד ןעכלעוו ףיוא ,טקנופדנַאטש םעד ןוֿפ

 ,טקנייד ןעמ גנַאלָאז ,ןעוהעלקרעד טינ רעבָא סע ןעק ןעמ ,טייצ רעד
 סעפע ,סערעטעב סעפע ,סערעכעה סעפע זיא רוטַאנ עכילשנעמ יד זַא
 יד ןוֿפ לַארָאמ רעד ּוצ יב ןעזָאלּפָארַא ךיז זומ ןעמ ,סערעטריגיליווירפ
 -ןעלַארענימ יד ןוֿפ ,ןעצנַאלֿפ יד ן ֿפ ,ערעיהט

 -ַארנופ םעד רעטנוא טבָארג ןעמ רהעמ סָאװ ! רַאברעדנואוו ןוא
 ,טוייוועב ןעמ ןוא טריקיטירק ןעמ רהעמ סָאװ ,לַארָאמ רעד ןוֿפ טנעמ
 ועד ךיז טבױה רהעמ ץלַא -- ויא יז גיטכינ יװ ,טֿפַאהלעגנַאמ יו
 והעמ ץלַא ;טֿפַאשלעזעג רעכילשנעמ רעד ןיא להיֿפעג רעשילַארָאמ
 ,טסקַאװ רע ;עטיױשטדָאֿפ ערעפערג להיֿפעג רעשילַארָאמ רעזיד טכַאמ
 ,טייהשנעמ יד טלעדערעֿפ ןוא ךיז טלעדערעֿפ ,ףעיט ןייא ךיז טלעצרָאװ

 םעד ןיא ,טרעדנוהרהָאי ןעט-18 ןיא רימ ןעהעז ליעפשייב ַאזַא
 ןייז ןיא ליװעדנַאמ רעקיריטַאס רעשילגנע רעד טָאה 1723 רהָאי
 עשילגנע יד טעטָאּפשרעֿפ "ןענהיב יד ןיֿפ לעבַאֿפ יד, ךוב סעטמהירעב
 ,שלַאֿפ יו ,ןעזיוועב ךילטייד טָאה רע ,לַארָאמ רהיא טימ טֿפַאשלעועג
 טָאה טֿפַאשלעועג עשילגנע יר סָאװ ,לַארָאמ יד זיא טֿפַאהנעגיל יו
 ,טגיריירפע ג טסלָאמַאר

 ןעקירדרעטנוא ליוו ןעמ רהעמ סָאװ זַא ,ןעזיוועב ךילטייד טָאה רע
 -ָאו לעד ןוֿפ עצעזעג ןֹוא ןלעגער ךרוד ןעטֿפַאשנעדײל עכילשנעמ יד
 -ַאשנעדייל יד ןרעוװ רעגרע -ץלַא ,רעקרַאטש ץלַא ,לַארָאמ "רעטנַאנעג
 -עגסיוא טָאה רע ,ןרעפעב םוצ טינ ,ןרעמילש םוצ ןערהיֿפ ןוא רעטֿפ

 ּועטנרהעלעג רעשיזױצנַארֿפ רעד סָאװ ,גנוניימ עבלעזיד ןעכָארּפש
 ןעזומ ןעטֿפַאשנעריײל עכילשנעמ יד זַא ,ןעזיוועב רעטעפש טָאה עירוֿפ
 ; ןעפעשרע ּוצ ךיז ואוו ,ןעביאוצסיוא ךיז ואוו ,דלעֿפ ײרֿפ ַא ןעבָאה
 ןרעװ ,עצעזעג ךיוד ,ןלעגער ךרוד קירוצ ייז ןעמ טלַאה רעבָא םיוק
 ַא רע טָאה טקנופ ןייא ןיא רונ ,ןעכערבועֿפ ןיא טלעדנַאװעגמוא יז
 רע .גיטכיר מינ גנוניימ ןייז זיא טכיזניה ןייא ןיא רונ ,טַאהעג תועט
 יד זַא ןוא ןרעטלע יד ןוֿפ השוריב טמוק לַארָאמ יד זַא ,טעטפיוהעב
 םוא ,עלהיֿפעג עשילַארָאמ יד ןעצנַאלֿפוצנײא טכוז עסַאלק עדנעשרעה
 .ףענַאהטּרעטנוא עשילַארָאמ ערהיא, ןעשרעהעב וצ רעסעב ךָאנועד
 ערהעל יד)  ,עיגָאלָאָאז יד טנעקעג טינ ךָאנ טייצ ןייז ןיא טָאה רע
 לַארָאמ יד טנעקעג טינ טָאה וע (ערעיהט יד ןוֿפ ןעבעל סָאד רעביא
 .ערעיהט יד ןוֿפ



 פ לַארָאמ עשיטסיברַאנַא יד

 טריקיטירק ןעֿפָאזָאליֿפ ןוא ןעטסידעּפָאלקיצנע יד ןעבָאה רעטעּפש
 סע לַארָאמ ַא רַאֿפ סָאװ ,טנַאקעב .זיִא סע .,לַארָאמ .יד טריזילַאנַא .ןּוא
 ,1793 ןוֿפ ןעטסיאעהטַא-ןעטסיכרַאנַא עשיזיױצנַארֿפ יד טגידיירפעג ןעּכָאֵה
 יד ,(5 ןעטסיגעל ירד ,רעניבָאקַאי יד; ןוֿפ ןעעדיא יד רימ .ןעבײלגרעֿפ
 -נעווטיונ זיא לַארָאמ יד זַא ,טגיריירפעג ןעבָאה עבלעגג - ,ןעטָאהטַאּפ

 ,יטֿפנונרעֿפ רענייר} רעד ןוֿפ ,"ןעזעוו ןעגיווע , םעד ןוֿפ טמוק יז זַא ,גיד

 ,טייצ רענעי ןוֿפ .ןעטסיכרַאנַא-ןעטסיאעהטַא - יד ..ןוֿפ .ןעעדיא יד טומ
 טינ ,'ןעזעוו ןע גיווע, ןייא ןיֿפ טיג ןעסיוו טלָאװעג .טינ ןעבָאה עּכלעוװ
 טימ ןעהעז רימ ןוא ,לֵארָאמ ַא ןוֿפ טיג ,'טֿפנונרעֿפ רענייר, ןייא ןוֿפ

 יד יו ,רעשילַארָאמ לעיֿפ ןעוועג ןענַײז .ןעטסיברַאנַא-יד יונ ,,ןעניוטש
 !ןעטסיא ערעדנַא עלַא

 ?לַארָאמ ַא ןעבָאה ןעמ ףיַאד ? שילַארָאמ ןַײז ךיא לָאז סָאװ רַאֿפ
 יד ןוא ןעטנהעצכעז ןוֿפ ןעֿפָאזָאליֿפ יד טלעטשעג ןעבָאה ןעגַארֿפ עשר
 ןעגַאיֿפ עויד ,טרעדנוהוהָאי ןעטנהעצכַא ןיֿפ .ןערעגָאיצולָאװער
 ןהָאשוד ןוא םַאהטנעב יװ ,רעירעטיליטוי .יד טלעטשעג ןעבָאה
 עשיסור יד ןוא רעֹנכיִב גיוודול יוו ,ןעטסילַאירעטַאָמ יד ,ללימ טרַאוטס
 -יזױצנַארֿפ יד טצעי ןעלעטש ןעגַארֿפ עזיד ,1800--70 ןוֿפ ןעטמוליהינ

 .ןעטסיברַאנַא .עש
 טגערֿפעג ןעבָאה ? שילַארָאמ ןייז ןעמ ףרַאד ,ן'תמא ןיא ,סָאװרַאֿפ -

 -עג ױזַא טהעטש סע סָאװ ,רַאֿפועד רשֿפא .ןעטסיליהינ עשיסור .יד
 ? ך"נת ןיא ,לעביב רעד ןיא ןעבירש

 ןוֿפ ,ןעעריא עטלַא ןוֿפ גנולמַאז ַא רונ ךָאד זיא לעביב יִד .רעבָא
 ,רעעדלַאכ ןוא רעיזרעפ יד ,ןעדיא יד ןוֿפ לַארָאמ יד ןוֿפ .ןלעגער עטלַא

 -ַאועג טָאה ןעמ יו ױזַא ,ןלעגער לַארָאמ עזיד טלעמַאזעג טָאה ןעמ
 ןעמ יו ױזַא ,ןָאיססַא ןוֿפ ,רָאיזעה ןוֿפ ,רעמָאה ןוֿפ רעדעיל יד טלעמ

 ןוֿפ ,רענַאקיסקעמ יר ןוֿפ ןעגַאז-סקלָאֿפ ןוא רעדעיל יד טציא טלעמַאז
 עטלעמישרעֿפ ,עטלַא ןַא ןעגלָאֿפ ןעד רימ ןעֿפרַאד---,רעגַאידניא עדקיוו יד

 -קירוצ ןעד רימ ןעֿפרַאד ? ןערַאברַאב ןיֿפ ןוא ןעלָאגנָאמ יד ןוֿפ לַארָאמ

 ? טייהנעסיוונוא ןוא סינרעטסניֿפ ןוֿפ ןעטייצ עטלַא יד וצ ןהעג
 ףָאזָאליֿפ רעד לייוו ,שילַארָאמ ןעבעל רימ ןעֿפרַאד רשפא רעדָא

 ןעצרַאה רעזנוא ןוֿפ סינעֿפעיט רעד ןיא זַא ,טגָאזעג טָאה טנַאק לעונַאמע
 טנַאק ?שילַארָאמ ןייז זנוא שסייה סָאװ ,טֿפַארק עמייהעג ַא ָאד זיא
 ,ילהעֿפעב רעשירָאגעטַאק רעד, :טֿפַארק עזיד טֿפור

 עזיר ןעגלָאֿפ רימ ןעלָאז סָאװרַאֿפ ,עגַארֿפ יר ךָאד ויא ױזַא ביוא

 טָאה עכלעוו ,ײטרַאפ ַא ןעסייהעג 1793 ןיא ןעבָאה ןעטסיגעל (*
 .ןעריגער ןעלָאז עצעזעג יד ,ןעשרעה ןעלָאז עצעזעג יד זַא ,טעטפיוהעב
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 "טסייה סָאװ ,טֿפַארק עמייהעג ערעדנַא יד יו ,רהעמ טֿפַארק עמייהעג
 עמייהעג ץענייא יד סָאװ ,ןָאהט ךיא ףרַאד סָאװרַאֿפ ? ן'רוכשי נָא ךיז זנוא
 עמייהעג ערעדנַא יד סָאװ ,סָאד ןָאהט טינ ןוא רימ טסייה טֿפַארק
 ? רימ טלהעֿפעב ןעצוַאה ןיימ ןופ סינעֿפעיט רעד ןיא טֿפַארק

 ַא רונ זיא ילהעֿפעב רעשירָאגעטַאק  ס'טנַאק זַא ,טוייוועב סָאד
 ,החגשה ,לַאוקיש :רעטרעװ יד יו ױזַא ,טרָאװ רעגידייל ַא ,ט רָאוו
 -נוא רעייז ןעקעדרעֿפ וצ ןענוֿפעגסױא ןעבָאה ןעשנעמ יד סָאװ ,טָאג
 טינ ןענעק יז סָאװ ,עגַארֿפ ַא רָאֿפ יז טמוק סע ןעוו ,טייהנעסיוו
 םינ ,ייז טינ סָאװ ,טרָאװ םע'ינ ַא סױא ייז ןעטכַאוט ,ןערהעלקרע
 ,טרעֿפטנערעֿפ סעלַא ןיוש זיא טימרעד ןוא ןעהעטשרעֿפ ערעדנַא

 טכַאמ לַארָאמ יד לייוו ,שילַארָאמ ןייז רימ ןעֿפרַאד רשפא רעדָא
 ןַא ,טגָאז םַאהטנעב ףָאזָאליֿפ רעשילגנע רעד יו ױזַא ? ךילקילג זנוא
 ,ךיז טקנירט סָאװ ,םענייא ןעטער וצ םוא ןעבעל ןיימ ריקיזיר ךיא ןעוו
 ,טינ רָאג טוהט ןוא ןעטייוו ןוֿפ טהעטש סָאװ רעד יו רעכילקילג ךיא ןיב

 ,רעסַאװ ן'טימ טֿפּפמעק ןעמ ןעו ,שלַאֿפ רעבָא ךָאד זיא סָאד

 טינ סיוועג טסלָאמַאד ןעמ זיא ,ךיז טקנירט סָאװ םעד ןעטער וצ םוא
 ,קנַאד ַא טמוקעב ןעמ ןעוו ,רעטעפש ךילקילג רשפא זיא ןעמ ,ךילקילג
 ןײלַא טַאהט רעד ןיֿפ ,טַאהט עשילַארָאמ יד רַאֿפ גנוניולעב ַא רעדָא
 םעד טינ לי ךיא ןעוװ ,ָאולַא ,ךילקילג טינ םיוועג רעבָא ןעמ זיא
 ןעטער טינ ןוא שילַארָאמ ןייז טינ ךיא ףרַאד ,גנוניולעב יד רעדָא קנַאד
 ,ךיז טקנירט סָאװ ,םעד

 טָאה ןעמ סָאװ ,רַאֿפרעד שילַארָאמ ןייז ןעמ ףרַאד רשפא רעדָא
 ןוֿפ טנרעלעג ױזַא ךימ טָאה רעטומ ןיימ לייוו ? ןעגיוצרעד ױזַא זנוא
 ? ןָא סייוודניק

 ,רעדרעט ַא -- גינעק ַא רַאֿפ ןעגיוב ךימ ךיא ףרַאד ,ױזַא ביוא
 ,טגָאזעג רימ טָאה רעטומ ןיימ לייוו ,רעלדניווש  ַא--- רעטכיד ַא אַאֿפ
 -ַאנ עלַא ןוֿפ ןעטלַאה ךיא ףרַאד ?ןעגיוב יז רַאֿפ ךיז ףרַאד ןעמ זַא
 רימ טָאה רעטומ עדנעסיוונוא רהעז רעבָא ,עטוג ןיימ סָאװ ,ןעטייקשיר
 ? רניק ַא ןעוװעג ןיב ךיא ןעוו ,טלהעצרעד

 סָאװ ,השעמ אֹבָּב ַא ,לײהטרוארָאֿפ ַא רונ זיא לַארָאמ יד ןעוו

 ךיא ףוַאד ,טלהעצרעד רימ טָאה (עקנַאינ)פמַא ןיימ רעדָא רעטומ ןיימ

 -מעקעב ֹוצ ןעבערטש רימ יװ ױזַא ,ןעֿפמעקעב וצ סע ןעבערטש ראג
 ןנוא טָאה ןעמ סָאװ ,םיתמ ןוא תוחור ,םירש רַאֿפ ארומ יד ןעֿפ
 ,םייהדניק רעזנוא ןיא טצנַאלֿפעגנייא

 -סעטָאופ וצ םוא שילַארָאמנוא ןעבעל רָאג ףרַאד ךיא ,רהעמ ךָאנ = |
 סָאװ ,ןערהעל ןּוא ןעעדיא עטלעמישרעֿפ ןוא עטלַא עלַא ןעגעג ןעריט
 ?טייהדניק רעזנוא ןיא טלעצרָאװעגניײא זנֹוא ןיא טָאה ןעמ
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 ֶּק ,לַארָאמ עשיטסיכרַאנַא יד

 -עג ןעבָאה סָאװ ,ןעגנוטכַארטעב ןוא ןעקנַאדעג יד ןענייז סָ 8
 ןוא ןעעדיא עטלַא ע לַא ןעֿפַאשוצבָא ןעטסיליהיג עשיסור יד טכַארב
 ןוֿפ ןהָאֿפ רעד ףיוא ןעלעטשוצֿפױרַא ןוא לַארָאמ ןוֿפ .ןעגנולעטשרָאֿפ
 -ֹוצנָא טינ ,טוג יו ןייז געמ יז ,טעטירָאטױא םוש ןייק , :סומויכרַאנַא
 טינ ויא רעכלעוו ,ןעמהענוצנָא םינ פיצנירפ םוש ןייק ;ןענעקרע
 ,"טֿפנונרעֿפ רעד ףיוא ,דנַאטשרעֿפ ןערהָאלק ץֿפױא טעדנירגעג

 טימ ןעכָארבעג ןעטסיליהינ יד ןעבָאה םיוק ! רַאברעדנואוו ןוא
 יז ןעבָאה םיוק ;סרעטומ ןוא סרעטָאֿפ ערעייז ןוֿפ ןעעדיא עטלַא עלַא
 -טנע ייז ייב ךיז טָאה -- לַארָאמ ןוֿפ ןלעגער עטלַא עלַא טֿפַאשעגבָא
 ןוא רעלדע ,רעסעב זיא עכלעוו ,לַארָאמ ןוֿפ עמרָאֿפ עייג ַא טלעקיוו

 ,לעביב רעד ןוֿפ לַארָאמ רעביא ןעיירעדיולפ עלַא סלַא רעכעה טהעטש
 ,'קילג, ןוֿפ ןוא "להעֿפעב ןעשירָאגעטַאק, םעד ןוֿפ

 ךיא ףרַאד :ןעגַארֿפ יד טועֿפטנערעֿפ טיג ןענייז רעמיא ךָאנ רעבָא
 ?לַארָאמ ַא ןעבָאה ןעמ ףרַאד ? שילַארָאמ ןעבעל

 ייז בוא ,ןהעז רימָאל ,ןעגַארֿפ עזיד ןעטרָאװטנַאעב רימ רערייא
 טגעוועב סָאװ !ןעטכַארטעב רימָאל ,ןערָאװעג טלעטשעג גיטכיר ןענייז
 סָאװ ;ןָאהט טיג ךַאז רעדנַא יד ןוא ןָאהט ךַאז יד לָאז רע ,ןעשנעמ ַא
 ,שרעדנַא םינ ןוא ױזַא ןעלדנַאה וצ ןעשנעמ םעד טגניווצ
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 :עגַארֿפ עויד ןערָאװעג טלעטשעג זיא ןעטייצ עטלַא ץנַאג ןיא ןיוש
 ןרעדנַא םעד ןיא סעטוג ןָאהט וצ ןעשנעמ ןייא טגעװעב סָאװ
 שנעמ ַא יו ,טהעז רע ןעוו ,םענייא טגניווצ סָאװ ? סעטבעלש ןָאהט וצ
 ןעבעל ןייז ןעריקיזיר ןוא רעסַאװ ןיא ןעגנירפשוצנײרַא ,ךיז .טקנירט
 רעד ןוֿפ טהעטש רעועדנַא ןַא סָאװ טייצ רעד ןיא ,ןעטער וצ םהיא םוא
 ?"רעסַאװ עטלַאק ןיא דנַאה ַא ןעגעלנײרַא טינ וליפא ליוו ןוא סנעטייוו

 ךיילג ןעבָאה סעדייזרעטלע עטציפשרעביא קרַאטש טינ ערעזנוא
 ,גנורעלקרע עשידניק ,עשירַאנ ַא-- גנורעלקרע ןַא ,ץורית ַא ןענוֿפעג
 ,ןעדעירֿפוצ ץנַאג טימרעד ןע ועג ןענייז ייז רעבָא

 טסייה סָאװ ,בוט רצי ַא טָאה--טגָאזעג יז ןעבָאה--שנעמ רעד
 ,סעטכעלש ןָאהט םהיא טסייה סָאװ ,ערה רצי ַא ןוא סעטוג ןָאהמ םהיא
 שילַארָאמ שנעמ רעד ויא ,ובוג לע זיא ,רעקרַאטש בוט רצי רעד זיא
 טוהט ,רבוג רע זיא ,רעקרַאטש ערה רצי רעד זיא ;סעטוג טוהט ןוא
 ,שילַארָאמנוא זיא ןוא סעטבעלש שנעמ רעד

 ַא ,רליב ַא ףױא טלָאמעגסױא רַאגָאז סע ןעבָאה ןעלױטַאק יד
 ַא עציילפ רעטכער רעד ףיוא טגָארט ןוא רלעֿפ ַא ףוא טהעג שנעמ
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 סייה לעֿפײט רעד ,לעֿפײט ַא עציילפ רעקניל רעד ףיוא ןוא ךאלמ
 טוהט שנעמ רעד ןוא רעקרַאטש ויא רע ןַא ןוא סטכעלש ןָאהט םהיא
 יא  עללעה יד ןיא ,םונהיג' ןיא בָארַא םהיא רע טפעלש ,פטכעלש
 ךאלמ רעד ןוא סעטוג שנעמ רעד טוהט ,ועקרַאטש ךַאלמ .רעד רעבָא
 .לעמיה ןיא ףױרַא םהיא טרהיֿפ

 ,רעטעפש ,תוישק עלַא ףיוא ץורית ַא זיא סָאד ,טוג ןוא ץווק
 יז ןעבָאה ,ועגילק ןּוא רעטריזיליוויצ ןערָאװעג ןענַייז ןעשנעמ יד ןעוו
 ַא ןיא ,לעֿפײט ַא ןיא ,ךאלמ ַא ןיא ןעביולג וצ טמהעשעג ןיוש ךיז
 :רעטרעוו ץעיינ טכַארטטגסױא ןעבָאה ייז .ערה רצי ַא טימ בוט רצי
 רעטרעוו יד רונ רעבָא ,'טֿפַאשנעדייל; ןוא (טסעווָאס) "ןעסיוועג,

 םעד ןיא :עבלעזיד ןעבעילבעג זיא עעדיא יד ,טרעדנעעג ךיז ןעבָאה
 ,ןעטּכעלש םעד טימ רעצוג לעד ,ןעטנעמעלע ייווצ ןעֿפּפמעק ןעשנעמ
 ןוא טוג שנעמ רעד ויא ,'טֿפַאשנעריײל, רעד טימ "עסיוועג, סָאד
 שנעמ;רעד זיא ;טגעיזעג טָאה ןעפיוועג ןייז זַא ,ייז ןעגָאז ,שילַארָאמ
 .טגעיזעג ןעטֿפַאשנעריײל ענייז ןעבָאה --- ,שילַארָאמנוא ,טכעלש

 ןעוועג ןעגייז טניוטשרע יװ ,ןעלעטשרָאֿפ טייל ךיז ןעק ןעמ
 ןעּבָאה ןעטסידעּפָאלקיצנע ןוא ןעֿפָאזָאליֿפ יד ןעוו ,ןערעטלע ערעזנוא
 ;רָאֿפ טינ ףּפמַאק ןייק רָאג טהעג ןעשנעמ םעד ןיא זַא ,טרהעלקרעד
 סעלַא וַא ;טינ רָאג ךיו ןעגעירק עוה רצי ן'טימ בוט רצי רעד זַא
 ןייא רונ טָאה ,סעטכעלש רעדָא סעטוג ,טוהט שנעמ רעד סָאװ
 טָאה רע לייוו ,סע טוהט רע---עכַאזרוא ןייא ,דנורג ןייא ,וויטָאמ
 -נַאניא םהיא זיא סָאװ ,ןעדיימסיוא ליוו רע רעדָא ,ןעגינגרעֿפ ןוֿפרעד
 ,םהענעג

 יר ןעשיווצ רעדליפעג ַא ,יירשעג ַא ,םיַאיל א ןעיָאװעג זיא ָאד
 ,טייצ רענעי ןוֿפ ןעטסילַארָאמ יד ןוא רעלדניווש סנָאיגילער יד ,עמורֿפ
 ןיז טינ ףרַאד ןעמ זַא ,ןעגיריירפ ןעֿפָאזָאליֿפ יד זַא ,ןעירשעג טָאה ןעמ
 ןעמ ,טייהשנעמ יד ןעברַאררעֿפ ןוא ןעריפמורָאק יז זַא ,שילַארָאמ
 יײז טָאה ןעמ ןוא טֿפפמישעג ייז ףױא טָאה ןעמ ,טלערעיזעג ייז טָאה
 ,ןײרַא םרח ןיא טגעלעגנײרַא ךילדגע

 ,םַאהטנעב ,טייצ רעזנוא ןוֿפ רעקנעד עס ורג יד זַא ,רעטעפש
 עֹויד טגיטעטשעב ןעבָאה ,יקסוועשי:רעשט ןוא ללימ טרַאוטס ןָאשוד
 ןֿפרעד טָאה רע לייוװ וונ זיא ,םֹוהט שנעמ רעד סָאװ זַא ,גנֹוניימ
 .ןעדלַאװעג עיינ ,ןעיירשעג עיינ ןעבױּהעגֿפױא ךיז ןעבָאה ,ןעגינגרעֿפ
 -רעֿפ ןוא טגלָאֿפרעֿפ יז טָאה ןעמ ,עקרעוו ערעייז ןעטָאברעֿפ טָאה ןעמ

 ,לַארָאמ יד זנוא ייב טבױרעגלעװַא ןעבָאה יז {שטיײטש ,טעטכַא
 ,ןעירשעג ןעמ טָאה דלַאװעג

: 
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 ױװ ,רעכילדנעטשרעֿפ ןוא רעכַאֿפנײא ןייז ןעק סָאװ + ,ךָאד ןוא *
 ?לַארָאמ ןוֿפ גנורהעלקרע עגיטכיר ןוא עכַאֿפניײא עזיד

 רע ,טיורכ לעקיטש עטצעל סָאר רניק ַא ,ייב וצ טמהענ רענייא
 רונ טוהט סָאוװ ,טסיאָאגע ןַא זיא רֶע ;שילַארָאמנוא סיוועג טלעדנַאה
 רעד סָאװ ,גינעוו ךיז טרעמיק ןוא ןעגינגרעֿפ םהיא טכַאמ סָאװ ,סָאד
 ,ןערייל ןוֿפרעד טעװ רעּרעדנַא

 ,ןַאמירָא ןַא טיורב ןעסיב ןעטצעל ןייז קֵעװַא טיג רערעדנַא ןַא
 ןרעדנַא ןַא קעװַא םהיא טיג ןוא קָאר ןעטצעל ןייז סיוא טוהט רע רעדָא
 יד ,שילַארָאמ טלעדנַאהעג טָאה רֶעֹד ,טלעק רַאֿפ טרעטיצ סָאװ
 עועיגילער עטלַא יד טימ טניואוועג ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןעטסילַארָאמ
 "גנוגַאוטנעטסבלעז, ,"עבעיל ןעטסכעג} :טַאהט ַאוַא ןעֿפור ,רעטרעוו

 ,ןעכייל גרעד ןוא
 עזיר סָאװ ,םעד וצ וצ ךיז ןעקוק רימ ןעװ ,רעבָא ץתמא ןיא

 סע ןעבָאה ערייב יד זַא ,רימ ןעניֿפעג ,ןָאהטעג ןעבָאה ןעשנעמ עדייב
 ןעליוו ייז רעדָא ,ןעגינגרעֿפ יז טכַאמ סע :דנורג ןייא סױא ןָאהטעג
 ,םהענעגנַאנוא ייז זיא סָאװ ,ןעריימסיוא

 ,ןַאמירָא ןַא טיורב ןעפיב ןעטצעל ןייז קעװַא טיג סָאװ ,רעד ןעוו
 טינ סיוועג סע רע טלָאװ  ,ןעגינגרעֿפ ןייק טַאהעג טינ ןוֿפרעד טלָאװ
 סָאװ ןוֿפרעד ןעגינגועֿפ ןעבָאה לָאז שנעמ רעבלעזרעד ןעוו ,ןָאהטעג
 סיוועג סע רע טלָאװ ,עטצעל םָאד ןעמהענקעװַא םענעי ייב טעװ רע
 ,םענעי טיג רע סָאװ ,ןוֿפרעד ןעגינגרעֿפ רעבָא טָאה רע ,ןָאהטעג

 ,סע רע טוהט רַאֿפרעד
 ; רענעדעישרעֿפ ַא טינ זיא ןעגנולדנַאה עדייב יד ןוֿפ וויטָאמ רעד

 טָאה רערעדנַא רעד ןוא דנורג ןייא סױא ױזַא ןָאהטעג טָאה רעד טינ
 -עג ןעבָאה ערייב !ןיינ .עכַאזווא רעדנַא ןַא סיוא שרעדנַא ןָאהטעג
 ,ןעגינגרעֿפ ןעבָאה ןעליו עדיײב -- עכַאורוא ןיי א סיוא טלעדנַאה
 םיוא ןעלדנַאה עדיב ;םהענעגנַאנוא ןיא ייז סָאװ ןעריימסיוא רעדָא
 ,סומזיאָאגע

 רעכלעוו ,ר עיה ט טידנַאב ןעגיטכערטרעדינ םעד ןעמהענ רימָאל
 רימָאל ;רעטײברַא רעוירַאפ דנעזיוט 39 ןענע'גרה'סיוא ןעסייהעג טָאה

 ,עילימַאֿפ עצנַאג ַא טע'גרה'רעד סָאװ ,רעדרעמ ןעכילגהעוועג ַא ןעמהעג
 וצ סע ךָאנועד ןוא דלעג רעייז ןעמהענוצ ,ןעביורעב וצ יז םוא
 .ןעדנעװשרעֿפ

 רעיהט .ןעגינגרעֿפ סיוא ןעטַאהט עטכעלש ערעייז ןעוהט עדייב
 רעדועמ ועד ; ךײרקנַארֿפ ןעשררעהעב ןוא ןעגיגגרעֿפ ןעּבָאה ליוו
 רעד ןיא ,ןעביור טעוװו רע סָאװ ,דלעג םעד ןוֿפ ןעגינגרעֿפ ןעּבָאה ליוו
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 3 *יי להיֿפעג רעד זיא ןעטַאהט עטכעלש ערעייז ןעוהט ייז ןעוו ,טייצ

 9 ערעדנַא עלַא זַא ,יז יב קרַאטש ױזַא סומזיאָאגע ןוֿפ ,ןע גינגרעֿפ

 : .דנעזעװבַא יז יב ןענייז טייקכילשנעמ ןוא תונמחר ,דיילטימ יוו ,עלהיֿפעג

 יױ ,ןעטֿפַאשנעדײל עקרַאטש עכלעזַא טייז ַא ןָא ןעזָאל רָאג רימָאל

 ,עלעשנעמ ןיילק ַא ןעמהענ רימָאל ( ,טרָאװ עטלַא סָאד ךָאנ ץונעב ךיא)

 ענייז טכיורעב ןוא טלעדניוושעב רעכלעוו ,לרעטסיימ ןיילק ַא רעֶדָא

 טירט ןוא טירש ןעדעי ףיוא טלעדניווש רע ,ןעגיל טגָאז רע ;רעטײברַא

 ,ױרֿפ ןייז רַאֿפ רעדָא ,עטבעילעג ןייז רַאֿפ גנורעיצ ןעֿפױק וצ םוא ---

 ןעגיל ןייז ןוֿפ ,ןעלדניווש ןייז ןוֿפ עכַאזרוא יד ,וויטָאמ רעד זיא סָאװ

 .ןעגינגרעֿפ טכוז רע ? ןעגָאז

: 
4 

: 

 סע ןעזומ רימ רעבָא ,ךיילגרעֿפ ַאזַא ןעכַאמ וצ עדנַאש ַא ויא סע

 -רניווש םעניימעג םעד ןעכײלגועֿפ וצ עדנַאש ַא זיא סע .ןָאהט ךָאד

 יד ַאֿפ טֿפּפמעק סָאװ ,םענייא טימ רע גירטעב ןעגירעדינ םעד ,רעל

 -עב יד רַאֿפ ןעבעל ןייז ,קילג ןייז ,טֿפנוקוצ ןייז טרעֿפּפָא ,טייהשנעמ

 {ףױא ןעברַאטש דיײוֿפ טימ טהעג ןוא טייהשנעמ רעד ןוֿפ גנואיירֿפ

 סע ןעומ רימ -ןעפיצנירפ ענייז רַאֿפ ,ןעעריא ענייז רַאֿפ טָאֿפַאשע

 .ןערעלקרע וצ רעסעב עעדיא רעזניא םוא ןָאהט רעבָא

 זַא ,ןיטסיליהינ עשיסור יד רערָא ,טסיליהיג ןעשיסור םעד עגָאז

 -נוגלָאֿפרעֿפ טימ ,ןעדייל טימ לוֿפ ןעבעל רעייז ןעטײברעֿפ ןעלָאז ַײז

 יעלדניווש ןעכייר ,םעניימעג םעד ןוֿפ ןעבעל עכילקילג סָאד רַאֿפ ןעג

 ןָאהט טינ סע ןעליוו רימ ! ןיינ :ןרעֿפטנע ץלָאטש ךייא ןעלעוו יז ןוא

 ןעטכינרעֿפ .ןַאריט םעד ןעגעג ףפמַאק ןיא ןע גינגרעֿפ רעייז ןעניֿפעג ײז

 ,ןעגינגרעֿפ סעגיצנייא רעייז זיא ,טייהשנעמ יד ןעײרֿפעב ,ןַאריט םעד

 ײז ןעמוק ןעבעל ַאושזרוב ַא ןוֿפ ןעדײרֿפ עלַא ; קילגסנעּבעל רעײז

 .גירעיורט ןוא גירעדינ ,ךילניילק רָאֿפ

 ןעמ} :ןעגנעה יז טיהיֿפ ןעמ ןעוו ,ןיטסיליהינ עשיסור ַא טגָאז

 וד זַא; גנוגנידעב רעד טימ ועבָא ,ןעבעל סָאד ןעקנעש ריד טעוו

 :ץלָאטש ןרעֿפטנע ךיײא יז טעװ ,'סַאושזרוב יד יװ ,ןעבעל טסלָאז

 ! ןיינ ! ןיינ

 בָאה ךיא .ןעוהָאי יד בָא רָאנ ןעפוטש יז ,טינ ןעבעל;.ַײז ---

 !טבעלעג

 ןוא טגילרעביא טוהט שנעמ רעד סָאװ ,ןעכַאז ןוֿפ ןעדייר רימ

 ,ןעכַאז עהייר עצנַאג ַא ןעגניירב רימ ןעלעוו רעטעֿפש .,טסואוועב

 ,ןישַאמ ַא יו ,טגיילרעביא טינ ,טסואוועבנוא טוהט שנעמ רעד ענלעוו

 טוהט שנעמ רעד סָאװ ,ןעכַאז ןוֿפ וונ רימ ןעדייר רעכָא לייוורעד
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 נט קמה 2 נקיבה דבי זיק פער עדי יענער ר יעדע עד רדיעיאי ר

 רע זַא ,ןעטפיוהעב רימ ןוא טסואוועבלעיצ ןוא טרהעלקעב ,טכַארטעב א /
 ןעריימסיוא רעדָא ,ןעגינגרעֿפ ןעבָאה וצ טכוז רע לייוו ,רונ סעלַא טוהט

 .םהענעגנַאנוא םהיא זיא סָאװ -

 ,ןעסַאג יר ןיא ךיז טועגלַאװ ןוא ךילגעט ןָא ךיז ט'רוּכיש רענייא
 טצייר ספַאנש רעד רערָא ,ןייוו רעד זַא ,טניֿפעג רע לייוו ,סע טוּהט רע
 ןעגינגרעֿפ ןייז טכוז רע ,ןעוורענ עטכַאװשעגבָא רערָא עכַאװש עני
 ךיוא טָאה רערעדנַא רעד .טציירעג ןערעװ ןעוורענ ענייז סָאװ ,םעד ןיא
 רעבָא טקנירט רע ,ןעקנירט ןוֿפ ןעגינגרעֿפ ךיוא טָאה רע ,ןיױוװ בעיל

 רהָאלק םהיא זיא ּפָאק רעד ןעוו ,ןע גינגרעֿפ רהעמ טניֿפעג רע לייוו ,טינ
 רהעמ םהיא טכַאמ סָאד ,ןעביירש ראדָא ןעשרָאֿפ ,ןעקנעד ןעק רע ןוא
 טמוק סָאװ ,רעסערֿפ ןעסיורג ַא וצ ךיילג זיא רע ,ן'רוכיש יװ ,ןעגינגעֿפ
 .ןעזייפש יד ןוֿפ לעטעצ סָאר ןעזייוו ךיז טסייה ןוא ןַארָאטסעד ַא ןיא
 -ָארבעג ןעסע ליוו ,ןעטַארבנעזַאה ןעסע ליװ ,שיֿפ ןעסע ליװ רע

 טינ יעבָא ךָאד ןעק רע ,קידניא קיטש ַא ןעסע לי ןוא ןעביוט ענעט
 םהיא טכַאמ סָאװ ,סָאד סיוא טביילק רע .לָאמ ןייא טימ סעלַא ןעסע
 ,סע טסע ןוא ןעגינגרעֿפ רהעמ

 ,ןַאמירָא ןַא טיורב ןעסיב ןעטצעל ןייז קעװַא טיג רענייא ןעוו
 סָאװ ,םענייא קעװַא םהיא טיג ,קָאר ןעטצעל ןייז סיוא טוהט רע רעדָא
 רַאֿפ טרעטיצ ןוא ןָאהטוצנָא סָאװ טינ טָאה ןיילַא רע ןוא טעקַאנ טהעג
 גירעגנוה זיא רענעי יװ ןהעז לײיװ ,רַאֿפרעד סע רע טוהט ,טלעק
 ןײלַא רע ןעוו סלַא ,העוו רהעמ םהיא טוהט ,טרהירֿפ רענעי יו רעדָא
 ,טלעק רַאפ טרעטיצ ןײלַא רע ןעוו רעדָא גירעגנוה זיא

 רע ,רעגנוה רערָא טלעק ןערייל טעװ רע זַא ,טוג ץנַאנ סייוו רע
 ,טערייל רענעי יו טהעז רע ןעוו יו ,ןעדייל רעגינעוו לעיֿפ רעבָא טעװ

 ; םהענעגנַאנוא םהיא זיא סָאװ ,ךַאז ַא ןעדיימסיוא ליוו רע ,ָאזלַא
 טביילק ,ןערייל ןעטרָאס ייווצ ןוֿפ ,ןעטייקכילמהענעגנַאנוא ייווצ ןוֿפ רעדָא
 ,ערעטכייל סָאד ,ערעגעלל סָאד םיוא רע

 ,ןעביולג רעד טעטײרברעֿפ זיא ןעילַארטסױא ןוֿפ עדליוו יד ייב
 ,ןיז םקונ ךיז ןעמ זומ םיבולק עטנעהָאנ ןוֿפ טוט םעד רַאֿפ זַא
 ,ךיז טכַאמ סע ןעוו זַא ,טלהעצרעד ,רעדנעזייר רעטמהירעב ַא ,ָאיג
 ,רעדורב ַא ,רעטָאֿפ ַא טע' גרה'עג טרעוו רעילַארטסױא ןעדליוו ַא ייב זַא
 רע טסע ,םיבורק עטנעהָאנ ץנַאג ענייז ןוֿפ רענייא רעדָא רעטסעווש ַא
 טע' גרה'רעד ןוא םקונ ךיז זיא רע זיב ,טינ טֿפָאלש ,טינ טקנירט ,טינ
 טהעגעב רע ,ןערהַאֿפעג עטסבילקערש יד טצָארט רע ,רעדרעמ םעד
 ןעבעל ןייז .ןערהיֿפוצסױא המקנ ןייז םוא ןעטַאהטנעדלעה עטסערג יד
 ןייז סיוא טינ טרהיֿפ רע גנַאל ָאז ,טינ הטרעוו םוש ןייק םהיא ייב טָאה
 ,ךילקערש ױזַא םהיא טרעטרַאמ ןייז וצ םקונ ךיז להיֿפעג סָאד ,המקנ
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 ,ןעקנער טינ ךַאז םוש ןייק ןָא ןעק רע זַא ,קרַאטש ױזַא םהיא טלעווק
 רע ןעוו .ןעגינגרעֿפ רעטסכעה ןייז זיא סָאד .סע טגידעירפעב רע זיב
 םהיא טיג המקנ יד ,טגיהורעב רע טרעו ,ןעוועג םקונ ןיוש ךיז טָאה
 ,טלהעֿפעג םהיא טָאה סָאװ ,ןעדעירֿפ םעד קירוצ

 ,ןעיליזַארב ןיא עזייר ןייז ןוֿפ טלהעצרעד רעדנעזייר רעדנַא ןַא
 דלַאװ ַא ןיא טלעצעג ןייז ןעגָאלשעגֿפױא רע טָאה לָאמַא ,סעדנעגלָאֿפ
 ןענייז (סענַאיזעבַא) ןעֿפֿפַא עדנַאב ַא ,ןעהוובָא טגיילעג ךיז טָאה ןוא

 טרעטשעג םהיא ןעבָאה ןוא טלעצעג ןייז ןעטכַארטעב ןעמוקעגֿפױנוצ ךיז
 סקיב ןייז טפַאכעג סעב רַאֿפ טָאה רע .יירשעג רעיייז טימ ףָאלש םעד
 ,טוט ןעלַאֿפעג ויא עדנַאב רעד ןוֿפ רענייא .,,ןעסָאשעגסױא טָאה ןוא
 ַא ןעוועג ויא סע .,טלעצעג ןיא ךיז וצ ןעמונעגנירַא םהיא טָאה רע
 ,לענלעֿפ סָאד ןעמהענּפָארַא טלָאװעג םהיא טָאה רע ןוא רוחב רענהעש

 ןוא טלעצעג ןייז םורַא טלעמַאזרעֿפ ךיז .ןעבָאה ןעֿפֿפַא עדנַאב יד

 ײז .דַארעמַאק ועיײז ןוֿפ רעפרעק ןעטיוט םעד טועדָאֿפעג ןעכָאה
 ןעגנורפשעג ןוא טנייוועג ,טעשטיווקעג ,טצכערקעג ,ןעירשעג ןעבָאה
 רע ,ןעירשעג ייז ףיוא טָאה רע .ןעבעל טזָאלעג טינ םהיא ןעבָאה ןוא
 רעּבָא טָאה סע ,םקיב םעד ןעזיוועג ייז טָאה רע ,טהָארדעג יז טָאה
 -נײרַא עֿפֿפַא רעטצלע רעד רַאגָאז זיא ךילדנע ,ןעֿפלָאהעג טינ ךַאז ןייק
 םינפ תונמחר ַאזַא טימ ןוא גנַאל ױזַא טָאה ןוא טלעצעג ןיא ןעגנַאגעג
 טוומעג םהיא טָאה רעדנעזייר רעד ויב ,ןעטעבעג ןוא טמעוַאילעג
 טָאה ןוא טפַאכעגֿפױא םהיא טָאה עדנַאב יד ,ןעטיוט פעד ןעבעגסױרַא
 ,ןײרַא דלַאװ ןיא ןעיירשעג ןוא ןעצכערק טימ טפעלשעגקעװַא םהיא

 .רעדווב רעייז וצ דיילטימ סיוא ןָאהטעג סָאד ןעבָאה ןעֿפַא יד
 ,טניימעג ןעבָאה ייז ;טױט ץנַאג זיא רע זַא ,טסואוועג טינ ןעבָאה ייז
 ,ןערנעזייר םעד ןוֿפ טלעצעג םעד ןיא ןעגנַאֿפעג זיא ןוא טבעל רע זַא

 רע ;ײז ןוֿפ רעקרַאטש זיא שנעמ רעד זַא ,טסואוועג טוג ןעבָאה יז
 ,ריילטימ ןוֿפ להיֿפעג סָאד רעבָא ,ןעטיוט יז ןעק רע ,ןעגָאלש ייז ןעק
 ,טלעווקעג ןוא טרעטרַאמעג ױזַא יז טָאה רעדורב רעייז וצ תונמחר ןוֿפ
 -עג סָאד .טייהרעכיז ענעגייא רעייז ןָא ןעסעגרעֿפ רָאג ןעבָאה יז זַא
 ןוא טקירדעג טייוו ױזַא תויח עמוטש עמירָא יד טָאה דיילטימ ןוֿפ להיֿפ
 סהיֿפעג םעד ןוֿפ םוא ןעבעל רעייז טריקיזיר ןעבָאה ייז זַא ,ןעגנואווצעג
 ,ןערעוו וצ זיול

 עטסגרע יד ןעוו ,ןײרַא רעײֿפ ןיא ןײרַא ךיז ןעֿפרַאװ סעקשַארומ יד
 -געויוט .טסענ רעייז רעטנוא טדניצ ,שנעמ רעד ,טלעוו רעד ףיוא היח
 רעדניק עגנוי ערעייז ןעטער וצ םוא ןעבעל רעַײז יז ןרעֿפּפָא סיייורעד
 ןעגינגרעֿפ סָאד ןעבָאה וצ םוא ןעבעל רעייז ןעריקיזיר ייז ,רעײֿפ ןוֿפ
 ןעהעג ייז עכלעוו םורַא ,ועדניק ערעייז ןוא רעיא ערעייז ןעטער וצ
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 ןוֿפ עלעיֿפ יוװ ,רעסעב ןוא דהעמ ןעגרָאז ייז עכלעוו רַאֿפ ןוא םורַא
 ,ןעשנעמ-ַאושורוב ערעזנוא

 .טנערב ןוז יד ואוו ,טרָא םעד ןוֿפ קעװַא טכעירק לעמערעװ ַא
 טלהיֿפ רע ואוו ,טרָא ןרעלהיק ַא טכוז רע ןוא סייה וצ םהיא זיא סע
 .ןעגינגרעֿפ רהעמ טרָאד םָאה רע ,ועפעב ךיז

 -לָאסרָאפ) ,עמולב-ןענָאז יד רעבָא סרעדמָאזעב ,ןעמולב ץלעיֿפ
 ,טייז רעד ןִיא ךעלפעק ערעייז ןוא ךעלטעלב ערעייז ןערהעק (קינשטענ
 ןייק ןעגיובעג רעטעלב ערעייז ןענייז הירֿפ רעד ןיא ,זיא ןוז יד ואוז
 טכַאנ רַאֿפ ,ךיוה רעד ןיא ךיילג יז ןעהעטש גָאט ייב ,טייז חרזמ
 רָאג ןעסעילשרעֿפ ןעמולב ערעדנַא .טַײז בירעמ ןייק ךיז ייז ןערהעק
 ןענעֿפע ןוא גָאט ןעגירנעקלָאװ ַא ןיא רעדָא ,טכַאנ ייב ךעלפעק ערעייז
 :ז טֿפור ןעמ סָאװ ,עמולב  ַא ָאד זיא סע  .טנייש ןוז יד ןעוו ,ייז
 -סיוא ןענייז רעטעלב ערהיא ,14011/ תוס 488616 ,"ןָא טינ ךימ רהיד ,

 םיוק ;רעמיוב ןוא ןעמולב ןוֿפ רעטעלב ערעדנַא עלַא יוז ,טיירפשעג
 יז יוװ ךייל ג ,ףיונוצ רעטעלב יד ךיז ןעלקייק ,ןָא יז ןעמ טרהיר ועבָא
 ,ןעשנעמ ןוֿפ ןעֿפױלטנַא ןעטלָאוװ

 להיֿפעג סָאד ךיוא טגניווצ ייז ?ןעמולב יד סע ןעוהט םורַאװ
 ,םהענעגנַאנוא ןיִא ייז סָאװ ,סיוא ןעדיימ ייז רעדָא ,ןעגינגדעֿפ ןוֿפ

 :לעיֿפעג םעניא םעד סיוא טקריוװ ןוא טוהט טלעוו רעד ףיױא סעלַא
 -ַארטסױא רעד ,ןעמולב יד ,לעמערעוו סָאד ,םעקשַארומ יד ,ןעֿפַא יד
 ן'ֿפױא ןענערברַאֿפ ךיז טזָאל סָאװ ,רעריטרַאמ רעכילטסירק רעד ,ועיל
 רעשיטסיליהינ ועד ןוא טָאג ןעגידנעיירד-ןייא ןייז רַאֿפ ןעֿפױהרעטיײש
 וצ ןעגנובערטש ענייז רַאֿפ טָאֿפַאשע ן ףיוא טייטש סָאװ ,רעריטיַאמ

 ,טייהשנעמ יד ןעײרֿפעב
 יד זיא םהעגעגנַאנוא זיא סָאװ .,ןעדיימסיוא +,ןעגינגרעֿפ ןעבוז

 ,ןעבעל םיןוֿפ .ץנעססע יד ויא סָאר ,ןעבעל ם'ןוֿפ טייק גידנעווטיונ
 .סומויאָאגע ןוֿפ -- עיר ָא עה ט יד זיא סָאד

 -עג רימ ןעבָאה סָאװ ,ןעגערֿפ םיוועג רעזעל רעד טעװ ,דעבָא
 ןעד רימ ןענייז ? עירָאעהט רעזיד וצ ןעמוקעג ןענייז רימ ןעוו ,ןענואוו
 ?ערהעל עויד ןיוש ןענעקעב רימ ןעוו ,ןעטירשעגטרָאֿפ רעטייוו

 ןעבָאה ןוא טײהרהַאװ ַא ןעברָאװרע ךיז ןעבָאה רימ ! סיוועג
 יד ןעוועג זיא רעכלעוו ,לײהטרוארָאֿפ ַא טֿפַאשעגּבָא ןוא טרעטשוצ
 עלעיֿפ ןוֿפ ,ןע גנורהיֿפרעֿפ עלעיֿפ ןוֿפ ,רעמיהטריא עלעיֿפ ןוֿפ .עּכַאזרוא
 לעיֿפ טייהשנעמ רער טכַארבעג טָאה ןוא ןעשנעמ יד ןוֿפ ןעדייל
 ,ןעסיגרעֿפטולב לעיפ ,הטיונ לעיֿפ ,,ןעדָאש

,,,,,.. "2 
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 ןעגערֿפ רעזעל רעדנעקנעד רעדעי סיוועג טעװ --- ױזַא דלַאב יו
 -רוטַאנ ַא ,פייקגידנעװטױונ-רוטַאנ ַא זיא לַארָאמ יד זַא ,דלַאב יו ---
 סע לָאז םורַאּוו ? ןערידנַאגַאּפָאופ יז ןעמ לָאז ָאּולַא סָאװ וצ ,ץעזעג
 שנעמ רעד ?עטביורעב ןוא עטקירדרעטנוא העז ךיא ןעוו ,ןרעמיק ךימ
 םהיא ףוַאד ךַאז ןייק ןוא גיטליגכיילג ,טנערעֿפידניא ןייז ָאזלַא ףרַאד

 ?ןערַא טינ

 עדנעגלָאֿפ יד ןיא ןערעֿפטנערעֿפ רימ ןעלעוו ןעגַארֿפ עזעיד
 ,ןעלטיפַאק

 זזזי

 רעד סָאװ ,סעלַא זַא ,זנוא טנוהעל סומזיאָאגע ןוֿפ עירָאעהט יד
 עטסעוג יד ,עטּכעלש ענייז יװ ,ןעטַאהט עטוג ענייז ,טוהט שנעמ
 רע טוהט סעלַא --- ןעיירעלדניווש עטסגירערינ יד יװ .גנורעֿפּפָאֿפױא
 סָאװ ןעדיימסיוא רערָא ,ןעגינגרעֿפ ןעבָאה ליוו רע לייוװ ,רַאֿפרעד רונ
 .םהענעגנַאנוא םהיא זיא

 -עירֿפוצ טינ ןענייז ןעשנעמ עלעיֿפ יו ,ןעקנעד טכייל ךיז ןעק ןעמ

 -ער יד ,עמורֿפ יד וונ טינ ,לַארָאמ ןוֿפ גנורהעלקרע רעזיד טימ ןעד

 סָאװ !וצ סעלַא ונוא ייב ךָאד טמהעג ןעט !דלַאװעג :ןעיירש עזעיגיל
 רַאגָאז ןרעדנָאז ? םישעמ עטוג ערעזנוא רַאֿפ גירעביא זנוא טביילב

 רעזעיד טימ ןענייז ןעשנעמ ענעטירשעגטרָאֿפ ןוא עטעדליבעג עלעיֿפ
 רָאג ךיז סע ןענעק יז ; ןעדנַאטשרעֿפנײא טינ לַארָאמ ןוֿפ גנורהעלקרע
 גנואיײרֿפעב יד רַאֿפ ןעבעל ןייז טרעֿפּפָא סָאװ רעד זַא ,ןעלעטשרָאֿפ טינ
 .מעד סיוא ,וויטָאמ ןעבלעזמעד סיוא סע טוהט ,טייהשנעמ רעד ןוֿפ
 -וצסױא טכוז סָאװ ,רעלדניווש רעכילניילק רעד יוװ ,להיֿפעג ןעבלעז
 ?טנעס רָאפ ַא רעטײברַא ענייז ייב ןעסייר

 -גייא רעד ןופ ןהעטשרעֿפ טינ רעזעיד ,טײהנעדעירֿפוצנוא עזעיד
 םָאװ ,ןוֿפרעד שמוק סומזיאָאגע ןוֿפ עירָאעהט רעכילריטַאנ ןוא רעכַאֿפ

 ךָאד ךיז יז ןענעק ,ןענייז יז ןעטירשעגטרָאֿפ ןוא טרעלקעגֿפױא יו
 -ָארטשעב ןוֿפ קנַארעג ןעזעיגילער םעד ןוֿפ ןעײרֿפעב ןעצנַאג ןיא טינ
 ןיא ןעגָאלשעגנירַא יז ןעמ טָאה ןָא זייוודניק ןוֿפ ,גנוניולעב ןוא גנוֿפ
 עטכ ,לש ַא רַאֿפ ןוא טניולעב ןעמ טרעוו טַאהט עטוג ַא רַאֿפ וַא ,ּפָאק
 ,טֿפָארטשעב ןעמ טרעוו טַאהט

 ַא טימ העליש ןעטוג םעד טניולעב עלוש רעד ןיא רערהעל רעד
 ןוא -- רעדניק עלַא וַאֿפ םהיא טביױל רע --- הפינח ַא טימ ,סינגייצ
 רעביא םהָוא טזָאל רע סָאװ ,םעד טימ רעליש ןעטכעלש םעד טֿפָארטשעב
 .רעדניק .עלַא ןוֿפ רעטעפש ייווצ רעדָא העש ַא ףיוא עלוש רעד ןיא
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 טימ טַאהט ץטוג יד טניולעב טַאַאטש רעד רעדָא ,רעשררעה רעד
 .סינגנעֿפעג םימ טַאהט עטכעלש יד ןוא לַאדעמ ַא

 ןעמ טָאה םַאהט עטוג יר רַאֿפ זַא ,טרהעלקרע רעטסירפ רעד
 ױזַא טרעוו ןעמ ,םונהיג םעד -- עטכעלש יד רַאֿפ ןוא ןדע ןג םעד
 ןעמ זַא ,גנוניולעב ןוא גנוֿפָארטשעב ןוֿפ עעריא רעד טימ ןעסקַאװרעֿפ

 ,ןעשנעמ ַא ןוֿפ ןעטַאהט יד ןערהעלקוע טינ שרעדנַא רָאג ךיז ןעק
 .ןערעוו וצ טניולעב םוא ךַאז עטוג ַא טוהט רע זַא רונ יו

 ,ערעיהט יד ןוֿפ ןעבעל םעד וצ ןעקוקוצ ךיז רעבָא ןעלָאז יז ןעוו
 יד זַא ,טגייצרעביא ךיז ייז ןעטלָאװ ,ןעצנַאלֿפּפ יד ןזֿפ ןעבעל םעד וצ
 עיעסעב לעיֿפ ןוא ערעדנַא ץנַאג ַא ןעבָאה ןעצנַאלֿפפ יד ןוא ערעיהט
 ,לַארָאמ

 ,ןענַאטשרעֿפ רַאגָאז ןיוש סע ןעבָאה רעטעֿפןעכריק עטלַא יד
 סעלַא ; המשנ ןייק טינ ןעבָאה תויח יד; :טגָאז ןיטסוגיוא רעגילייה רעד
 ; רוטַאנ רעייז ןוֿפ סינֿפרידעב עגידנעווטיונ יד רונ זיא ,ןעוהט ייז סָאוװ
 יז ,תודימ עטכעלש ןייק טינ ,עטוג ןייק םינ ָאטינ ייז ייב זיא רַאֿפרעד
 ,גנוֿפָארטשעב ןוֿפ טינ ,םונהיג ןייק ןוֿפ טינ ,ןרע ןג ןייק ןוֿפ טינ ןעסייזו

 ,"ייז רַאֿפ ךילצונ ןוא טוג זיִא סָאװ סָאד רונ ןעוהט יז ; גניניולעב ןוֿפ טינ

 עשינַאדעמָאהַאמ ,עכילטסירק עלַא יו ,ןיטסוגיוא רעגילייה רעד
 רעד זַא ,טביױלגעג ןעבָאה סָאװ רערהעל-סנָאיגילער עשיטסידוב ןוא
 ןעבָאה ,ערעיהט יד ןוֿפ רעכעה טהעטש ןוא המשנ ַא טָאה שנעמ
 ם'ןוֿפ ןעטַאהט עטכעלש יר ןוא עטוג יד ןרעלקדע טנעקעג טינ שרעדנַא
 ,לעֿפײט ם'ןוֿפ רעדָא ,טָאג ןוֿפ םולֿפניא םעד ךרוד רָאנ וו ,ןעשנעמ
 טָאג ןיִא טביולגעג טינ ןעבָאה סָאװ ,ןעטסילַארָאמ ןוא ןעֿפָאזָאליֿפ יד
 -יוועג, יו ,רעטרעוו עיינ טכַארטעגסױא ןעבָאה ,לעֿפײט םעד ןיא ןוא
 ,ןעכיילגרעד ןוא "להעֿפעב רעשירָאגעטַאק , ,"ןעס

 ןעטסילַארָאמ יד טינ ,ןעֿפָאוָאליֿפ יד טינ ,רערהעל-סנָאי גילער יד טינ
 ןוֿפ ןעבעל סָאד רעביא ערהעל יד) ,עיגָאלָאָאז ןייק טנרעלעג טינ ןעבָאה
 יד ןוא ןעבעל םעד וצ טקוקעגוצ טינ ךיז ןעבָאה ייז ;(ערעיהט יד
 -עג ץנַאג יד טעטכַאבָאעב טינ ןעבָאה יז ;ערעיהט יד ןוֿפ ןעטַאהט
 ,ערעיהט יד ןוֿפ ןעגנולדנַאה ןוא ןעטַאהט יד ןוֿפ ןעטקַאֿפ עכילנהעוו

 ןעטקעוגיא ,לעגױֿפ ,שיֿפ ,,ב .צ יו ,ןעטֿפַאשלעזעג ןיא ןעבעל עבלעוו
 עטוג ַא טסייה סָאװ ,טוג רהעז ןעסייוו ערעיהט יד ,ןעכיילגרעד ןוא
 ַא ןוֿפ ןעבָאה יז ,רהעמ ְךָאנ ,עטכעלש ַא טסייח סָאװ ןוא טַאהט
 רעד יו ,עֿפירגעב גטסעמ טקנופ טַאהט רעטכעלש ַא ןוא רעטוג

 ,שנעמ

 ןוש ןבָאה טועדנוהרהָאי ןעט-18 ם'ןוֿפ רעשרָאֿפרוטַאנ יד
 יד טעטכַאבָאעב ןעבָאה יז ;טקַאֿפ ןערַאברעדנואוו ןעזיד טקרעמעּב
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 ןעבירשעגנָא ןעבָאה ןוא ערעיהט יד ןוֿפ ןעטַאהט יד ןיא ןעגנולדנַאה
 =קַאֿפ עזיד ןוֿפ עסילש ענייק רעבָא ןעבָאה ייז .רעכיב עבָארג רעבירַאד

 ןוא טוהיֿפעג טשינ רָאג וצ ןעבָאה ןעטקַאֿפ יד ןוא ןעגיוצעג טינ ןעט

 -גוהרהָאי ןעט-19 ןיא טשרע  ,ןערָאװעג ןעסעטגרעֿפ סיײװכעלסיב ןענייז

 -עיהט יד ןוֿפ ןעּבעל סָאר ןעכײלגרעֿפ וצ ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה טרעד

 יד ןוֿפ ןעטַאהט יד ןוא ןעבעל םעד טימ ןעגנולדנַאד ערעײז ,ער

 .טלעקיווטנע זיא ערעיהט יד ייּב זַא ,ןענוֿפעגסױא טָאה ןעמ ןוא ןעשנעמ

 ,ןעשנעט יד יב יו ,לַארָאמ ערעגיטכיר לעיפ ַא

 -רעֿפ טָאה רעכלעװ ,רעשרָאֿפטַאנ רעטטהיועב ועד ,לערָאֿפ
 ןוא ןעבעל ּסָאד רעּביא ןעגנוטכַאבָאעב ןיא ןערהָאי רעגילדנהעצ טכַארב
 .ןעטקַאֿפ ערנעגלָאֿפ זנוא טלהעצרעד ,סעקשַארומ יד ןוֿפ ןעטיז יד
 ,ןהעזעג ןיילַא לָאמ ערעוהעמ טָאה רע עכלעוו

 -ַײמַא-גינָאה :טֿפור ןעמ עּכלעװ ,סעקשַארומ ןימ ַא ָאד ןענייז סע
 טקנופ + ,ןעמולב יד ןוֿפ גינָאה ןעלמַאז ןוא דלעֿפ ןיא ןעהעג ייז .ןעז
 ןךיא .גינָאה םעד ןעלמַאז ןענעיב יד וונ ;ןעוהט ןענעיב יד יװ ױזַא
 ַא ,ןעגָאמ ןרעדנוזעב ַא ןיא-- סעקשַארומ יד ןוא סעקּפַאל ערעײז
 ַא טימ סעקשַארומ עגירעגנוה ןעוו ,ךיוב רעייז ןיא לעטייב .ןרעדנוזעב
 לעטייב ןעלוֿפ ַא טימ עקשַארומ עטַאז ַא ןענעגעגעב ןעגָאמ ןעגירייל

 עקשַארומ עטַאז יד טיג ,ןעסע רהיא ייב ןעטעב ייז ןיא גינָאה טימ
 יד ןוא גינָאה ןעּפָארט ַא סױרַא טהעג לעטייב םעד ןוֿפ ,שטעווק ַא ךיז
 והיא רַאֿפ סע טלַאה עקשַארומ עטַאז יד .ןָא ךיז ןעסע עגירעגנוה
 ,עגירעגנוה יד ןעסע ןעבעג וצ טכילֿפפ

 וַא ,ךַאז עטכעלש ַא ּויא סע ביוא ,עקשַארומ ַאזַא ייב טגערֿפ
 םיועג ךייא יז טעוװ ,,עגירעגנוה יד ןעסע ּוצ ןעבעג םינ לָאז ןעמ
 ןוא לעיֿפ וצ בָאה ךיא זַא ,ךַאז עטכעלש ַא רהעז יא סָאד :ןרעֿפטנע
 ןענייז סע ,סולֿפרעּביא ןיימ ןעבעגקעװַא רהיא ךיא זומ ,טרעגנוה ענעי
 טָאה עקשַארומ ןייא סָאװ --- ןעטלעז רהעז רַאוװצ --- עלעֿפ ןעמוקעגרָאֿפ
 רעווש רהיא ןעבעגקעװַא טלָאװעג טינ טָאה יז ; ןָאהט טלָאװעג טינ סע
 ערעדנַא יד יז ןעבָאה רַאֿפרעד ,"םוהטנע גייא טַאוװירפ, סעטעװערָאהרעֿפ
 ןייא ךָאנ ,טסענ רעייז ןיֿפ ,טֿפַאשלעזעג רעייז ןוֿפ ןעבעירטעגסױרַא

 ,טקַאֿפ רעדנעשַאררעביא
 געירק טרהיֿפעג ןעטֿפַאשלעזעג סעקשַארומ ייווצ ןעבָאה לָאמַא

 --- קלָאֿפ סעשירעגעירק רהעז ַא ןענייז סעקשַארומ יד --- .ךיז ןעשיווצ

 ןעסע ןעבעג טיג ליװ עקשַארומ ןייא יו ,ןהעזרעד ייז ןעבָאה גנולצולפ
 -קעװַא ןעבָאה תונחמ עדייב ,טנעגעגעב טָאה יז עכלעוו ,עגירעגנוה ַא
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 ,רעטכעלש רער הוא ןעלַאֿפעגֿפיױװַא ןענייז ,געירק .םעד .ןעֿפרָאװעג

 ,ךעלקיטש ףיוא ןעסירוצ יז ןעבָאה ןוא עקשַארומ רענֶעברָאדרעֿפ
 סיוא ןעלעטש (סעקישטײבָארָאװ } עגנילרעֿפש ךעלעגױֿפ .עעילק יד

 סע סָאװ ,סעלַא טֿפַאשלעזעג רעצנַאג רעה ןטרלעמ .עבלעוו ,ןעכַאוװ
 יד ןוא טיורב ךעלקוטש ץבילטע ןעמ טֿפרַאװ ..,ייז םורַא רָאֿפ טמוק
 עלַא זַא ,שטיווק .ַא ךרוד .,,ןעכייצ .ַא .ייז .ןעביג. ,םִע ןעקרעמעב .ןעבַאוװ
 שנעמ רעד סָאװ ,הדועס רעד ןיא ןעמהעג לײהטנַא .ןַא ןעמוק ןעלָאז
 ' ..ןעבעגעג יח טָאה

 -וצ ןוא דענייא ןעמוק זָאל רעדָא ,ןעדלעמ שיג ךַאװ יד סע זָאל
 ,ףױרַא םהיא ףיוא עלַא ךיז- ןעֿפרַאװ .,טִיַורב ךעלקיטש .עלַא ןעמהעג
 ,טֿפַאשלעועג רעײז ןופ סױרַא םהיא ןעֶבייֵרְט ןוא .םֶהיא .ןעגלָאֿפרעֿפ

 ןיא ןעלהייה טבָארג סָאװ ,על'הית ןיילק ַא זיא ףרואוולױמ .רֶעד
 טמַיִק םע ןעוו .רעטניוו ןףיוא זייפש ךיז טלעמַאז רע ואוו ,דרע רעד
 להייה ןייז ןיא ןַײרַא םהיא דע טזָאל ,םהיא וצ ףרואווליזמ . רעדנַא ןַא
 ,ףרואוולומ םעד טגערֿפ ,ליוװ רע לעיֿפ יו ,ןעסֶע םהיא טזָאל ןּוא
 טעװ ,ם:הטנעגיא טַאיוװירפ ןייז קעויַא טיג ןוא סע טוהט רע סָאװרַאֿפ
 טסייה סָאוװ ,ןעהעטשרעֿפ טינ רָאג סע טעװ רע ;ןעכַאלסִיְוַא ךיײא רע
 ?ןעסע ןעבעג טינ םהיא לָאז ךיא ןוא גירעגנוה זזא דעגעי ,סָאד

 ביוא--- ריביס ףעיט ןיא קלָאֿפ רֹליוִו ַא -- ישטקושט .םעד טגערֿפ

 זיא ןעמ ןעוו ,ןעסע ןוא טלעצעג ןיא םענַײא וצ ןעהעגנײדַא געמ ןעמ
 ,ןעסע וצ סָאװ טָאה ןעמ ןעוו :ןרעֿפטנע ךײא טעװ רע ןוא .גירעגנוה
 רעבָא ;ס'מענעי ןעסע ןוא םענעי וצ ןהעגוצנירַא טכערש רהעז סע זיא
 ,ןעסע וצ סָאװ טינ טָאה ןעמ ןוא גירעגנוה ןןא דעימ זיא ןעמ ןעוו
 ןעוו ,טניֿפעג ןעמ סָאװ ,ןעסע ןוא טלעצעג ַא ןיא ןהעגנירַא ןעמ געמ
 ףרַאד ,םייהועד ןיא ָאטינ זיא טלעצעג םעד ןוֿפ רעמיהטנעגייא רעד
 -עמ ַא ,ףיילש ַא טימ לעקירטש לעקיטש ַא :ןעכייצ ַא ןעזָאלרעביא ןעמ
 לָאז רעמיהטנעגייא רעד םוא ,ןעכיילגרעד ןוא עטַאמש לעקיטש ַא ,רעס
 ןייק טינ ןוא ןעסעגעג טָאה סָאװ ,דנײרֿפ ַא ןעוועג זיא סָאד: זַא  ,ןעסיוו
 ןייז  ןיא זַא ,םירוסי ןייק ןעבָאה טינ לָאז רעמיהטנעגייא רעד ,רעביױר
 ,ייז רַאֿפ ןעטיה ךיז זומ רע ןוא רעביור .ךיז ןעניֿפעג טֿפַאשרַאבכַאנ

 םעד ןוֿפ ןעטקַאֿפ עכלעזַא טימ רעביב עצנַאג ןעביײרשנָא ןעק .ןעמ
 עדליוו יד ןוֿפ ןוא שיֿפ יד ןוֿפ ,לעגױֿפ יד ןוֿפ ,ערעיהט יד ןוֿפ ןעבעל
 -אזיליוויצ ןוַא ןָאיגילער ןוֿפ ףירגעב ןייק ךָאנ ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ
 ,טוג רהעז ןעהעטשרעֿפ ערעיהט יד זַא ,ןעזיַײװעב ןעטקַאֿפ עזיד ,ןָאיצ
 ַא טסייה סע סָאװ ןוא טַאהט עטוג ַא טסייה סע סָאװ ,שנעמ רעד יו טקנופ
 ,לַארָאמ ןוֿפ להיֿפעג סָאד טלעקיווטנע זיא יז ייב זַא -- טַאהט עטכעלש
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 ישטקושט רעד ןוא ףרואווליומ רעד ,ךעלעגיוֿפ יד ,סעקשַארומ יד
 טינ ,ןיטסוגױא ןעגילײה .םעד טינ ,טנַאק טיג ןעזעלעג טינ ןעבָאה
 ךעגנַאגעג טינ וליפא ןענייז ייז ; ללימ םרַאויטס ןָאשזד טינ ,םַאהטנעב
 סָאװ ,ייז ןעסייוו ךָאד ןוא שמוח ןייק טורעלעג טינ ןעבָאה ןוא רדח ןיא
 ייז .טַאהט עטכעלש ַא טסייה סע סָאװ ןוא טָאהט עטוג ַא טסייה סע
 .טָאה שנעמ רער סָאװ ,ןוֿפרעד ןעֿפירגעב עבלעויד ןעבָאה

 זַא ,רימ ןעהעז ,ןעטקַאֿפ עזיד וצ רעסעב וצ ךיז ןעקוק ריס ןעוו
 יר ייב יװ ,ןעֿפרואוולױמ יד ײב ,לעגױֿפ יד ייב ,סעקשַארומ יד ייב
 עצנַא ג יד רַאֿפ טוג ויא סָאװ ,סָאד ךַאז עטוג ַא טסייה ,ערליוו
 סָאװ ,סָאד טסייה טכעלש ;טֿפַאשלעועג עצנַאג יד רַאֿפ ,עינָאלָאק
 -עטיליטוי יד יוװ טינ ,טֿפַאשלעזעג יד רעדָא ,עינָאלָאק יד ןעדַאש ןעק
 רַאֿפ ,םענייא רַאֿפ ךילצונ זיא סָאװ ,סָאד טסייה טוג זַא ,ןעגָאז רער
 רעד רַאֿפ ךילצונ זיא סָאװ ,סָאד זיא טוג !ןיינ ,םואידיוידניא םעד
 ,טֿפַאשלעזעג

 ,סעטכעלש ןוא סעטוג ןוֿפ עעדיא יד רערָא ,לַארָאמ יד ָאולַא
 .ןעסיוועג םעד טימ רעדָא ןָאיגילער רעד טיט ןָאהט ּוצ טינ רָאג טָאה
 -הטיונ ַא --- להיֿפעג סעכילריטַאנ ַא ,רוטַאנ רעד ןוֿפ ץעועג ַא זיא סע
 .ט8 ָאשלעוע ג רעד וֿפ גגוטלַא הוע יד רַאֿפ טייקגידנעוו

 ןעבָאה ןעטסילַארָאמ יד ןוא ןעֿפָאזָאליֿפ יד ,רערהעל-סנָאיגילער יד
 רעביא ,טָאג ןוֿפ עלהעֿפעב רעביא רעכיב עבָארג עלעיֿפ ןעבעירשעגנָא

 םע טוהט עקשַארומ עניילק יד סָאװ ,לַארָאט ַא רעביא -- ןעסיוועג
 זיא סע לײװ ,לּהיֿפעג ןעכילריטַאנ ןוא ןעכַאֿפנײא ץנַאג םעד סיוא

 ,ט8ַאשלעועג יד רַאֿפ ךילצונ

 יב זיא ,ןעדַאש ןוא ןעצונ ןוֿפ עעדיא ץויד רערדָא ,להיֿפעג סעויד
 -יוטנע רהעמ רעדָא ערעכעה יד ייב ,רעגנע ערעיהט עגירעדינ יד
 ,רעשיירב ,ערעיהט עשלעק

 סעקשַאװמ יד ןעגעג רונ להיֿפעג סעזיד זיא סעקשַארומ יד ייב
 ןעבעג טעוו עקשַארומ יד .טסענ רעייז ןוֿפ ,טֿפַאשלעזעג רעייז ןוֿפ

 ַא ,טֿפַאשלעזעג רהיא ןוֿפ ,טסעג רהיא ןוֿפ עקשַארומ ַא וונ ןעסע
 יז טעװ ,טסעג רערנַא ןַא ןוֿפ עקשַארומ ַא ,רעבָא עקשַארומ ערמערפ
 -ומ עדמערֿפ ַא ןעטײברַא ןעֿפלעה טינ טעװ יז ,ןעסע וצ ןעבעג םטיג
 .ןײרַא טסענ ןיא ךיז וצ ןעזָאלנײרַא טינ רהיא טעװ ןוא עקשַאר

 ױזַא ךיז ןעלייהט עכלעוו ,סעקישטײבָארָאװ יד ,עגנילרעפש יד
 ןעלעוו ,טניֿפעג רענייא סָאװ ,םעלַא טימ ךילרערירב ױזַא ,ךילדניײרֿפ

 ןוֿפ ,טרָא רעדנַא ןַא ןוֿפ עגנילרעפש ערמערֿפ ןענעי גרה ןוַא ןעגָאלש
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 ןעמהעגלייהט ןעלעוו ןוא ןעמוק ןעלָאז עכלעוו ,טֿפַאשלעזעג רעדנַא ןַא
 .הרועס רעייז ןיא

 -קושט םעד טכַארטעב ,טבש ןייא ,םמַאטש ןייא ןוֿפ ישטקושט רעד
 .ןעדמערֿפ ַא פלַא ,טבש ןרערנַא ןַא ,םמַאטש ןדעדנַא ןַא ןוֿפ ישט
 -געסע ןעֿפױקרעֿפ םהיא טעוװ רע ;ןעסע וצ ןעבעג טינ רע טעװ םהיא

 רעדָא ףיוק רעדעי ייב) .ןעוַאנבָא םהיא טעװ רע ,טסייה סָאד ,גרַאול
 ןייז ןוֿפ דעבָא ישטקזשט םעד (,ןערַאנבָא רענייא ךָאד ךיז זומ ףױקרעֿפ

 -יא טָאה רע סָאװ ,סָאד ועֿפױקרעֿפ טיג רע רָאהט ,טבש ןייז ,םמַאטש

 גנונכער ןייק דע רָאהט םהיא טימ ;ןעבעג םהיא סע זומ רע ;פגירעב
 .טבש ןעצנַאג םוצ טרעהעג ,טָאה רענייא סָאװ ,סעלַא .ןעדהיֿפ טיב

 עסינטלעהרעֿפ יד טהעטשרעֿפ רעכלעוו ,שנעמ רעטריזיליוויצ רעד
 ןעצונ ןוֿפ םיצנירפ ןעזיד זומ ,טייהשנעמ עצנַאג יד ןוא םהיא ןעשיווצ
 ןוא טייהשגעמ רעצנַאג רעד וצ ןעדנעװנָא ןוא ןעטײרבועֿפ ןעדַאש ןוא
 ,ערעיהט יד וצ רַאגָאז וליפא

 ,עעדיא ץזיד ,להיֿפעג פעזיר זומ ןעשנעמ ןעטריזיליוויצ םעד ייב
 רעד סָאװ ,עעדיא עבלעזיד ,להיֿפעג עבלעוסָאד .רעטיירב לעיֿפ ןייז
 ,טרָאװ םעד ןוֿפ ןניז ןעגנע םעד ןיא טהעטשרעֿפ ישטקושט רעדנעפיוונוא
 ,רעטייוו ןוא רעטיירב לעיֿפ שנעמ ןעטריזיליוויצ םעד  ייב ןייז זו

 ; ךילגעוועב רהעז זיא ,עעדיא ץויד רעדָא ,להיֿפעג סעזיד ,תמא
 ענעדעישרעֿפ וצ ןרעוו טסַאּפעגוצ זומ יז ,טֿפָא רהעז ךיז טרעדנע יז
 ןוֿפ עֿפירגעב יד רונ רעבָא ;ןעדנעטשטוא ענעדעישרעפ וצ ןוא ןעטייצ

 -מוא עסיוועג רעטנוא טוג זיא סָאװ :ךיז ןרעדנע סעטכעלש ןוא פעטוג
 רנורג יד ;עדנעטשמוא עועדנַא רעטנוא טכעלש ןייז ןעק ,עדנעטש
 רעדָא ,טֿפַאשלעועג רעד רַאֿפ טוג :פיצנירפ דנורג רעד ,רעבָא עעדיא

 רעטנוא ןוא ןעטייצ עלַא ןיא טביילב ,טֿפַאשלעזעג רעד רַאֿפ טכעלש
 .רעבלעזרעד ןעדנעטשמוא עלַא

 זַא ,גהנמ ַא רעקלעֿפ עדליוו עגינייא ייב רימ ןעניֿפעג ,ב ,צ ױזַא
 ןיוש ןענעק סָאװ ,ןרעטלע ץעכַאװש ןוא עמלַא ערעייז ףיוא ןעסע ייז
 רַאֿפ אשמ ַא רונ ןענייז ןוא ןעגניירב טינ ןעצונ ןייק טֿפַאשלעזעג רעד
 ןעבעל ןעוָאל רעקלעֿפ עדליוו ערעדנַא ,טֿפַאשלעזעג יד רַאֿפ ןוא ךיז
 ןרעװ סָאװ ,רעבָא עדעדנַא יד ,רעדניק 4 --- 2 ערעטלע ערעייז רונ
 ,טרובעג רעייז ךָאנ דלַאב ייז ןעטיוט ,ןערָאבעג רעטעפש

 רימָאל ,שילַארָאמ טינ ,טכעלש זיא סָאד זַא ,ןעגָאז ןעזומ רימ
 ףפמַאק ןערעווש ןוא ןעטרַאה רעייז ,עגַאל רעייז ןעלעטשרָאֿפ רעבָא ךיז
 זַא ,ןעניֿפעג ןעלעוו רימ ןוא גנובעגמוא רעייז טימ ןוא רוטַאג רעד טימ
 -עג ןעבלעומעד סיוא ךיוא טכיזניה רעזיד ןיא טלעדנַאה רעדליוו רעד
 ןָאהט וומ רע .טֿפַאשלעזעג רעד רַאֿפ ןעדַאש ןוא ןעצונ ןוֿפ להיֿפ
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 ןוא עטלַא ענייז ןעבעל ןעזָאל לָאז וע רעדעווטנע :עדייב יד ןוֿפ סנייא
 -נוה ןעמַאװצ עלַא ןעלָאז עילימַאֿפ ןייז טימ רע ןוא ןרעטלע עכַאװש
 עגנוי'יד ידֹּכ ,עֿכַאװש ןוא עטלַא יד ןעטכינועֿפ זומ רע רעדָא ,ןרעג
 -העוו רע ' זומ ןעלביא ייווצ ןוֿפ .ןעבעל ןענעק ןעלָאז עקראטש ןוא
 .טֿפַאשלעוע ג רעד רַאֿפ ןעצונ טגנערב סָאװ ,ערעטכייל סָאד ןעל

 רעכלעוו ,יַאלקַאמ-ַאּכולקימ רעדנעזייו רעשיסור רעטמהירעֿב רעד
 ןיא קלָאֿפ רליוו ַא ,ןעסַאוֿפַאֿפ יד ייב טכַארֿברעֿפ ןערהָאי עלעיֿפ טָאה
 ייב טצעזעב ךיז ןעבָאה ןרענָאיסימ יד טייז זַא טלהעצרעד .,ַאעניווג יינ
 עֿכַאװש ןוא עטלַא יֹד רָאט ןעמ זַא ,טרהעלקועד ייז ןעבָאה ןוא ייז

 .טיונ ןוא רעגנוה סעיֿפ רהעז יז ןעדייל ,ןעסעֿפױא טינ

 ײז ,ןעטיוט יז סָאװ ,רעדניק יד טימ לַאֿפ רעד זיא עֿבלעזסָאד
 ןעסע וצ סָאװ ןעבָאה ןעלָאז רעדניק עגירעביא יד םוא ןָאהט סע ןעיומ
 ,רֹוד רעייז ןוֿפ ,טכעלשעג רעײז ןוֿפ גנוגיווערעֿפ יד רַאֿפ ךילצונ ןייז ןיא

 ,ןרעדנע ךיז ןעק סעטכעלש רערָא סעטוג ןוֿפ ףירגעב רעד ,ָאזלַא
 רעבָא טֿבײלב עעדיא יד ;ןעמרָאֿפ ענעדעישרעֿפ ןעמהעננָא ןָאק רע
 םעד 'ייב ,עגנילרעּפש יד ייב ,סעקשַארומ יד ייב ,עבלעזיד רעמיא
 : .ןעשנעט םעד ייב ןוא ףרואווליומ

 ריד סָאוו} :ןעגָאז רענַאדעמָאהַאמ יד ןוא ןעטסירק יד ,ןעדיא יד
 .|ָאהט טינ ןועדנַא םעדודטסלָאזו ,םהענעגנַאנואזיא
 .ןײרַא םונהיג ןיא ןהעג וד טסעוװ ,רעטייוו יז ןעגָאז ,טינ ןעֹוו

 ,רעכעה לעיֿפ ,רעלערע לעיֿפ רעבָא זיא ערעיהט יד ןוֿפ לַארָאמ יד
 םָאוו ,סָאד ןועדנַא םעד רַאֿפ והא :טגָאו יז .רעסעב לעיֿפ
 יריד רַאֿפ ָאהט ןעלָאז עועדנַא זַא ,טסליוווד

 :רעטייוו טגָאז יז
 רעבָא ,ריד ביג ךיא סָאװ ,הטַאר רעטוג ַא ,הצע ןַא רונ זיא סָאד

 / עגנַאל ןוֿפ ,ןעגנורהַאֿפרע ערעווש ,עגנַאל ןוֿפ טכורֿפ יד זיא הצע עזיד

 ןיא ןעבע* עכלעוו ,ערעיהט ןוֿפ ןעבעל סָאד רעביא ןעגנוטכַארטעב
 -ניואווע ג וצ ןערָאװעג יז יב זיא להיֿפעג סעזיד .ןעטֿפַאשלעזעג
 ןהעטשעב טינ טֿפַאשלעּזעג ןייק ןעק פיצנירפ ןעזיד ןהָא לייו ,טיי ה
 ןעֿפפמעקעב וצ דנַאטש םיא ןעוועג טינ טלָאװ רעיהט םוש ןייק ןוא
 .געו ןיא רהיא טגעל רוטַאנ יד סָאװ ,ןעטייקגירעיווש עלַא

 -יוװצ םעד ייַּב טייהגיואוועג ַא ןערעװ זומ םיצנירפ רעזיד
 ,ןעשנעמ ןעטריזיל

 יד ןעכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ םעד ןיא ןעכַאמ סע ןעק ןעמ ױזַא יו
 -נָא סע ןעק ןעמ ביוא ןוא טצעי ךיז טניֿפעג טֿפַאשלעזעג עבילשנעמ
 ,לעטיפַאק ןעטסכעג ןיא ןהעז רימ ןעלעוו ,ןעדנעוו

 = יש
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 ןיא טגעיל טַאהט עטכעלש ַא ןוא טַאהט עטוג ַא ןוֿפ עעדיא יד

 ןייז גנולקיווטנע ןוֿפ עֿפוטש רעכלעוו ףיוא ,ןעשנעמ ם'ןוֿפ רעטקַאַרַאְכ
 ענייז טמודרעפ ןוא טלטקנודרעֿפ יװ ;ןעניֿפעג טינ ךיז לָאז דנַאטשרעֿפ

 רֹעדָא ןעבױלגרעבַא ןוֿפ ןייז טינ ןעלָאז ןעטֿפערק עלעיטקעלעטניא

 ןיא טביילב ךילרעדנערעֿפנוא ןוא גידנעטש --סערעטניא ןעכילנעזרעפ

 רעד רַאֿפ ךילצינ זיא סָאװ ,סָאד זַא ,עעדיא יד ,להיֿפעג סָאר םהיא

 ,סָאד ןוא טַאהט ץעטוג ַא זיא ,טבעל רע רעכלעוו ןיא ,טֿפַאשלעזעג

 ,טַאהט עטכעלש ַא ויא ,טֿפַאשלעזעג רעד ןעדַאש ןעק סָאװ
 ? עעדיא עזיד ,להיֿפעג סעזיד ןעשנעמ םוצ רעבָא טמוק ןענַאװ ןוֿפ

 -ַאוש רהעז ַא ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ןענָאילימ ןעהעז רימ ,רהעמ ךָאנ
 רונ ןעדַאש ןוא ןעצונ ןוֿפ ןעסייוו ייז ; טייהשנעמ רעד ןוֿפ ףירגעב ןעּכ

 .ץילימַאֿפ רעייז וצ רונ רעדָא ,םמַאטש ,טבש רעייז וצ ,קלָאֿפ רעייז וצ

 ןהעטשרעֿפ רעסעב ןעלָאז ןעשנעמ עזיד זַא ,ןעכַאמ ןעמ ןעק ױזַא יו

 ױזַא יֹוו ? טייהשנעמ עצנַאג יד רַאֿפ ןעדַאש ןוא ןעצונ ןוֿפ עעדיא יד

 ןזֿפ :סֹומזיאָאגע ןעגירעדעינ ,ןעגנע םער ןוֿפ ןעסײרסױרַא יז ןעמ ןעק
 -ַארילָאס: ןּוֿפ להיֿפעג סָאד ןעסעילֿפניא ייז ןיא ןוא טעטילַאודיוװידניא

 ((?4 הָאשצְז זו ?ןעשנעמ עלַא טימ טעטיר

 ?ןעטייצ עלַא ןוֿפ רעקנעד עלַא טגיטֿפעשעב ןעבָאה ,ןעגַארֿפ עזיר

 ןוא גנוניימ רעזנוא ןעגָאז ןעליוו רימ .טצעי ךיוא יז ןעגיטֿפעשעב יז
 ןעקרעמעב רימ ,טקנופלנַאטש רעזנוא ןוֿפ ןעגַארֿפ עזיד ןועֿפטנערעֿפ

 זַא ,ךילגעמ ,גיטכיר טינ ןייז ןענעק ןעגנורהעלקרע ערעזנוא זַא ,ייברעד

 רעד טינ זיא גנורהעלקרע רעזנוא זַא ,ךילגעמ ;תועט ַא ןעבָאה רימ
 עעריא יד .עבלעזיד ךָאד רֹעבָא ןעביילב ןעטקַאֿפ יד ,סעמעג טײהרהַאװ
 -ַאד ןוא ןעטעגַאלּפ יד זַא ,.ב ,צ ,ןעסייוו רימ ,טינ ךָאד ךיז טרעדנע

 עויד ןעליוו רימ ,ןז יד םורַא ךיז ןעהערד ,דרע רעזנוא ךיוא רעטנור

 -רע רימ בוא ,גנוניימ רעזנוא רעבירַאד ןעגָאז ןוא ןרהעלקרע ןעטקַאֿפ

 טקַאֿפ רעד ,ךיילג ץנַאג ךיז טביילב ,טינ רעדָא ,גיטכיר סע ןרהעלק
 ןעטענַאלּפ יד ,טרעדנעעג טינ גנורהעלקרע ענעי רערָא יד ךרוד טרעוו
 .ררע רעד טימ ךיז ןעגעוועב רימ ןוא ךיז טגעוועב דרע יד ,ךיז ןעהערד

 עסיוועג ןעבָאה רימ .לַארָאמ ןוֿפ גנורהעלקרע רעד טימ זיא עבלעזסָאד
 ןהעטשרעֿפ וצ ןעבעג ,ןערהעלקרע ןעליוו רימ .ןעעדיא עסיוועג ןוא ןעטקַאֿפ

 רימ ,ןעגנורהעלקרע ערעזנוא ןיא ןעבָאה תועט ַא ןענעק רימ ,ןעעדיא עזיד
 דנורג יד ,ןעטקַאֿפ יד רעבָא ,ןעסַאֿפֿפױא גיטכיר טינ עֿפירגעב עגינייא ןענעק
 ,עבלעזיד גידנעטש טביילב יז ,טרעדנעעג םינ ךרודַאד טרעוו עעדיא
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 עי, .עעע עת םג,ּלײ(,;ילאעע,,עעעת.,ע,.עעעע יי

 ןיא רַאֿפרעד ,ןָאהט ןעסייהעג טָאג טָאה סָאד :טגָאז ןָאיגילער יד
 ,טכעלש סע ויִא רַאֿפרעד ,ןָאהט ןעסייהעג טינ טָאג טָאה סָאד ;טוג סע
 זומ שנעמ רעד ,ןָא טינ רהיא טהעג ,טינ רעדָא ,ךילצונ זיא סָאד ביוא

 ,טרעוו לָאמַא טינ ןענייז עֿפירגעב עשלַאֿפ עזיר .טסייה טָאג סָאװ ,ןָאהט

 ,ןהעג רעטייוו רימָאל ,ןעריזיטירק ייז לָאז ןעמ זַא

 -עג יד .ץעזעג סָאד ויא סע :ןעגָאז ,סבָאה יװ ,ןעטסילַארָאמ יד
 טכערעג ןוֿפ להיֿפעג סָאד ןעשנעמ םעד ןיא טלעקיווטנע ןעבָאה עצעז

 עצעזעג יד ןוֿפ ןעבָאה ןעשנעמ ,טכעלש ןוא טוג ןוֿפ ,טכערעגנוא ןוא

 ,ןָאהט טינ ןעמ ףרַאד סָאד ןוא ןָאהט ןעמ ףרַאד ןסָאד זַא ,טנוהעלעג

 ,שילַארָאמ ןעשנעמ םעד טכַאמעג ןעבָאהעצעזעג יד

 -העלקרע עזיד זַא ,ןהעזנייא טכייל טעװ שנעמ רעדנעקנעד רעדעי
 ןעשנעמ ןיא טלעקיווטנע ןעבָאה עצעזעג יד טינ ,שלַאֿפ דנורג זיא גנור
 ןוא ןעצונ ןוֿפ עעדיא יד ןרעדנָאז ,טכערנוא ןוא טכער ןוֿפ עעדיא יד

 .עצעזעג יר ןוֿפ דנורג םוצ טגעיל ןערָאש

 ןעבָאה עצעזעג יד ,עצעזעג ןעכַאמ וצ טרהיֿפעג טָאה עעדיא עזיד
 -עג יד ; עסַאמ יד ןעגעג עגינייא ןוֿפ ןטסנוג וצ עעדיא עזיד טצונעב

 -עג יד ;ןעקעװצ עשלַאֿפ וצ עעדיא עזיד טעטייבעגסיוא ןעבָאה עצעז

 -יווטנע וצ יז טָאטשנָא ןעברָאדרעֿפ עעדיא עלעבָאנ עזיד ןעבָאה עצעז

 -יד ןעבָאה עצעזעג יד ,טייהשנעמ רעד ןעטסעב ןוא ליואוו םוצ ןעלק

 ,טעטכינרעֿפ טינ רעיש ןוא טמיוצעגנייא ,טקנערשעב להיֿפעג עלערע סעז
 לעיֿפ רעבירעד הימ יד הטרעוו טינ ךיוא זיא סע ,ןעזָאל סע רימָאל
 .ןעדייר וצ

 -עלש רעדָא סעטוג טוהט שנעמ רעד זַא ,ןעגָאז רעירעטיליטוי יד

 רַאֿפ ,ךיז רַאֿפ ןעדָאש רעדָא ןעצונ ןוֿפ להיֿפעג םעד םיוא רונ סעטכ

 -רע רעזיד ןיא ךיז טניֿפעג טײהרהַאװ סָאװטע ,טעטילַאודיווידניא ןייז

 -געמ ךָאד ןעהעז רימ .טינ ךָאד רעבָא סע זיא רהַאװ ץנַאג ,גנורהעלק
 רַאֿפ ,םמַאטש רעייז רַאֿפ ,קלָאֿפ רעייז רַאֿפ סעטוג ןעוהט סָאװ ,ןעש

 ןוֿפ להיֿפעג ַא ןעשנעמ םעד ןיא ךָאד ןעניֿפעג רימ .ץילימַאֿפ רעייז

 ץעויד ךיוא ןעזָאל רימָאל ,ןעשנעמנעבענ ענייז טימ טעטירַאדילָאס
 ,גנוניימ

 ןעבָאה טרעדנוהרהָאי ןעט-18 ם'ןוֿפ רעקנעד יד רונ !רַאברעדנואוו

 טינ ןעוועג ייז ןענייז סנעטסגינעוו רעדָא ,טײהרהַאװ יד ןעֿפָאוטעג

 ,טײהרהַאװ רעד ןוֿפ טייוו

 ןעוועג יא הטימס םַאדַא ,סָאנָאקע רעשיטילָאפ רעטנַאקעב רעד

 טמוק סע ןענַאװ ןוֿפ ,ןעֿפָארטעג גיטכיר טָאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד

 רעד טָאה רע ,לַארָאמ ןוֿפ עעריא יד רעדָא ,להיֿפעג סָאד ןעשנעמ םוצ
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 סע סָאװ ןוא טמַאטש להיֿפעג םעזיד ןענַאװ ןוֿפ ,ןעהטַארעג רעטשרע
 םעד ןוֿפ עירָאעהט יד :ךוב ַא ןעבירשעגנָא רע טָאה 1729 ןיא ,זיא

 לעיֿפ טהעטש ןוא רעסעב לעיֿפ זיא ךוב סעזיד ,להיֿפעג ןעשילַארָאמ
 רעבָא רַאֿפרעד ,עימָאנָאקע עשיטילָאפ רעביא קרעוװ ןייז סלַא ,רעכעה
 ןעקורד טזָאלעג טינ סע ןעבָאה ייז ; ןעטָאברעֿפ ןעֿפַאֿפפ יד סע ןעבָאה
 טנַאקעב ןעשנעמ גיגעוו רהעז סע זיא טייצ עטסעיינ יד ןיא זיב ןוא
 ,ןעוועג

 -נייא ץנַאג לַארָאמ יד ךוב ןעזיד ןיא טרהעלקרע הטימס סםַאדַא
 ,עיהטַאפמיס םלַא -- ךַאֿפ

 םעד זַא ,ןעסייוו רימ ,דניק ַא טגָאלש רענייא יו ,ןעהעז רימ
 רעזנוא .טנייוו סע ,טיירש סע :טערייל דניק סָאד זַא ,העוו טוהט דניק
 .טערייל דניק סָאד ךילקערש יוװ ,רָאֿפ זנוא טלעטש טֿפַארק-סגנודליבנייא
 ,דניק סָאד ןעגָאלש טינ ןעוָאל ןוא ןײרַא ךיז ןעשימ רימ

 ,טלעקיווטנע זיא ןעשנעמ ַא ןוֿפ טֿפַארק-סגנודליבנייא יד רהעמ סָאװ
 רע טלהיֿפ רעקרַאטש ץלַא ,טרהעלקעגֿפױא ויא שנעמ רעד רהעמ סָאװ

 ןיא טרעוו רעקרַאטש ץלַא ןוא טעדייל רערעדנַא רעד סָאװ ,ץרעמש םעד
 וצ טינ ,ןעדייל טינ לָאז רענעי זַא ,ןעטיהרעֿפ וצ להיֿפעג סָאד םהיא
 ןעמ זַא ,טהעז רע ןעוו לָאמ סערעי ,ןעדייל לָאז רענעי זַא ,ןעזָאלרעד
 ,םהיא סע טקנערק ,טכערנוא םענייא טוהט ןעמ זַא ,םענייא טגידיילעב
 ןעמ סָאװ ,םעד ןע גידײהטרעֿפ וצ םהיא סע טגניווצ ,םהיא סע טרעטרַאמ
 .טכערנוא םהיא טוהט ןעמ סָאװ ,םעד רַאֿפ ךיז ןעמהענוצנָא ,טגידיילעב

 -ַאפמיס ץעויד ,להיֿפעג סעזיד טרעוו זייווכעלסיבוצ ,זייווכעלסיבוצ
 -עג רוצ טרעװ סע זַא ,טלעקיוטנע ױזַא ןעשנעמ ןרעדנַא םוצ-עיהט
 ,טייהניואוו

 טרהעלקרע עלעיפשייב עדנעצנעל ג ערעדנַא עלעיֿפ ןוא עזיד טימ

 ,טייקגידנעווהטיונ עשיזיֿפ סלַא לַארָאמ ןוֿפ להיֿפעג םעד הטימס םַאדַא
 .ץעזעג רוטַאנ סלַא

 טינ טָאה רע סָאװ ,זיא הטימס םַאדַא ןוֿפ רעלהעֿפ רעגיצנייא רעד
 -גיואוועג ַא ןערָאװע ג זיא להיֿפעג עיהטַאפמיס רעזיד זַא ,ןענַאטשרעֿפ
 ,ןעשנעמ םייב יו טוג ױזַא ערעיהט יד יוב טריטסיזקע ןוא טייה

 ,ערעיהט יד ןוֿפ ןעבעל סָאד ןעטכַאבָאעב רימ ןעוו ,רהעמ ךָאנ
 -רַאֿפ סָאװ ,ןעטלַאהנעמַאזוצ ַא ,טעטירַאדילָאס ַא ייז ייב רימ ןעניֿפעג
 טסע ןוא לעגױֿפ עגיילק טסיירוצ רעלדָא רעד ,ןעגיוטש ןיא זנוא טצעז
 טָאה ןעמ ,ףיוא יז טסע ןוא תויח עגיילק טסיירוצ ףלָאװ רעד ; ףיוא ייז
 רגַאי ַא ןעמַאזוצ ןעכַאמ ףלָאװ ן'טימ רעלדָא רעד זַא ,טעטכַאבָאעב רעבָא
 רעד ןוא ךיוה רעד ןוֿפ יז טגָאי רעד ,(היח ןימ ַאוַא) עּפָאליטנַא ןַא ףיוא

 ןעסיירוצ ייז ןוא דעימ טרעוו יז ויב ,דרע רעד ףױא יז טגָאי רערעדנַא



 ,לַארָאמ עשיטסיכרַאנַא יד .4
 יהי א

 לעגיופ .עגינייא וו ,טעטכַאבָאעב רעדיוו ןעמ טָאה ןעגעגַאד ,עדייב יז
 ,ןרעדנַא םעד רענייא ךיז ןענרַאװ ןיא תויח ערעגעלק טימ ךיז ןע גינייארעֿפ
 .טמוק אנוש רעד ןעוו ,סְנעּכַײצ ךיז ןעביג

 םעד רענייא ןעֿפלעה ךיז ,ןעטלַאהגעמַאזוצ ,טעטירַאדילָאס .,ָאולַא
 -רעֿפ טכַאמ םעכלעוו ,ץעזעג ַא ,רוטַאנ רעד ןוֿפ ץעזעג .ַא זיא ןרעֶדגַא
 -נעטשמוא עכילדנייֿפ יד ןעגעג ףפמַאק םעד ןיא ךיילג תויח ענערעיש
 סעויד רהעמ סָאװ ,ןעבעגמוא זיא ץנעטםיזקע רעייז עכלעּוו טימ ,ןעד
 -עג רעכלעוו דנעגריא ןיא טלעקיווטנע זיא טעטירַאדילָאס ןוֿפ להיֿפעג
 טלעקיוװטנע רהעמ ץלַא -- ןעשנעמ ןוֿפ רערָא ערעיהט ןוֿפ -- טֿפַאשלעז
 ,טֿפַאשלעועג רעד .ןוֿפ .רעדילגטימ יִד ןיא הטומ רעד ןגא עיגרענע יד ךיז

 סעײד רעגינעוו סָאװ ,ןעגעגַאד ,סערגָארּפ רעייז רעכיז זיא רהעמ ץלַא

 רענייא רעגינעוו סָאװ -- טֿפַאשלעזעג ַא ןיא טלעקיווטנע זיא סהיֿפעג

 ץלַא .,ןעציטש ןוא ןעֿפלעה םהיא טעװ רערעדנַא רעד זַא ,רעכיז זיִא

 טהעג טֿפַאשלעזעג יד ןּוא טקניז הטומ רעד ,עיגרעגע יד טרעוו רעכַאװש
 ,דנורג וצ

 טָאה טעטירַאדילָאס ןוֿפ להיֿפעג סעזיד זַא ,ןעלעטשרָאֿפ ךיז רימָאל
 ,ערעיהט יד ןיא טלעקיוװטנע ןערהָאי רעדנעזיוט ןוֿפ ףױלועֿפ ןיא ךיז
 -גַא םוצ רוד ןייא ןֿפ ןעגנַאגעגרעביא זיא ,טייהגיואוועג ןערָאװעג זיא
 -הטיונ ַאזַא ײז יב זיא לַארָאמ יד זַא .,ןהעטשרעֿפ ןעלעוו רימ ןוא ןרעד
 עטשּרע יד ,עלעווק יד זיא סָאד .ןעקנירט ןוא ןעסע יװ - ,טייקגירגעוו
 -וק רימ ןעוו ,ערעיהט יד ןעטכַאבָאעב רימ ןעוו ,לַארָאמ ןוֿפ עכַאזרָוא
 ןרעדנָאז ,ַאושזרוב עגירעיגיינ יוװ טינ --- ןעבעל רעייז וצ וצ ךיז ןעק
 טשררעה לַארעּביא יו ,סױרַא רימ ןעהעז --- עטנרעלעג יו ,רעשרָאֿפ וו
 זַא ,טסליוו וד ױו ,יווַא םענעילעדנַאהע ב :פיצנירפ רעד
 סָאוו ,סָאד םענעירַאֿפ והט ;ןעלדנַאהעב ךיד לָאז ןעמ
 ,ריד רַאֿפ ןָאהט לָאו וענעיוַא ,טסליוווד

 רהעמ סָאװ ;ערעיהט יד ןוֿפ טלעוו יד ןערידוטש רימ רהעמ סָאװ
 רעד וצ וימ ןעמוק רהעמ ץלַא ,לַאוָאמ רעייז טימ ךיז ןענעקעב רימ
 -לַאהנעמַאוצ ןוֿפ ,טעטירַאדילָאס ןוֿפ להיֿפעג סעזיד זַא ,גנוגייצרבעיא
 רעײז ןיא טָאה ןּועדנַא םעד רענייא ןעציטש ןוא ןעֿפלעה ןוֿפ ,ןעט
 -הטיונ יד ןופ ענייא.זיא ,עלָאר עטסערג יד טלעיפשעג גנולקיווטנע

 ,גנולקיווטנע רעייז  ןוֿפ ןעגנוגנידעב עטסגידנעוו
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 טינ לָאמ ןייק ןיא טעטירַארילָאס ןוֿפ להיֿפעג סעזיד ,לַארָאמ עויד
 -עג רעד ןיא טרעהעגֿפױא טינ לָאמנייק טָאה ,ןערָאװעג ןעסָאלשעגסױא
 -רע ןוא טֿפַאשטכענק ןוֿפ ןעטייצ עטסלעקגוד יד ןיא וליפַא ,טֿפַאשלעז
 -גוא ןעליוו טכוזשררעה ןוא יירעטייבסיוא ,טכוזביור ןעוו ,ןעגנורעדיג
 רעד ןיא טלעצרָאװעגנײא ךָאד רע טביילב ,להיֿפעג סעזיד ןעקירדרעט

 ןהעטשֿפױא לָאז יז םוא ,סיוטש ןייא ןעבעג רוג יז ףוַאד ןעמ ןוא עסַאמ
 םעד ןוֿפ ןעקעװֿפױא סעזיד ,סיוטש רעזיד ,רעקירדרעטנוא ערהיא ןעגעג
 סגגולקיווטגע רעצנַאג רעד ןיא ,ןָאיצולָאװער :טסייה לַארָאמ-להיֿפעגרוטַאג
 -יור רעד יו ,לַארָאמ עזיד ךיז טהיצ ןעשנעמ ןוא ערעיהט ןוֿפ עטכישעג
 רע זיא טָא ,עטָאלֿפ רעשילגנע רעד ןוֿפ קירטש עלַא ןיא םידָאֿפ רעט

 ןענייז קירטש יד ;טינ רָאג םהיא טהעז ןעמ ,ןעדנואושרעֿפ ךיז טּכַאד
 -ַאװ ןיא ןעגעיל גנַאל ןוֿפ ןערָאװעג ןירג ,ןערָאװעג ץרַאװש ,טרימשדעֿפ

 םעד טימ רעד ןיא טניֿפעג רהיא ןוא קירטש םעד רוג טעדיינשוצ ,רעס
 -עג סעזיר ךיז ןוֿפ ןעֿפרַאװבָארַא טינ ןעק שנעמ רעד .םידָאֿפ ןעטיור
 שוח רעד יו ,להיֿפעגרוטַאנ ַאזַא זיא סע ,ןעלעוו וליּפַא לָאז רע ,להיֿפ
 ,שושימה שוח ועד רעדָא ,היוה

 -סיוא רעבָא טכוז יז .לַארָאמ עבלעזיד ךיוא טנוהעל ןָאיגילער יד
 רעד טימ הרוחס והיא ןעצופוצסיוא טכוז יז .להיֿפעג סעזיד ןעטייבוצ
 םעד ןערַאנוצבָא רעטכייל ןוא ןעֿפױקרעֿפ וצ רעסטב יז םוא ,לַארָאמ
 ם'ןוֿפ ,ןעבייר ם'ןוֿפ ןעטסגנוג וצ לַארָאמ יד טגידערפ יז ,ןעדנעסיוונוא
 .רעגעיז ם'ןוֿפ ,ןעקרַאטש

 ןוא עטלַא עלַא יד ,עצעזעג ירד ,ןָאיגילער יד ןעֿפרַאװרעֿפ רימ ןעוו
 ונוא םוא לַארָאמ יד טלעקיוועגנייא טָאה ןעמ עבלעוו ןיא ,ןעמרָאֿפ עלױֿפ
 -טנע ךיז טָאה סָאװ ,לַארָאמ עגייר יד רעביא זנוא טביילב ןַאד ,ןעטייבוצסיוא
 ,ןערהָאי רעדנעזיוט טייז ערעיהט יד ןיא יו ,ןעשנעמ ןיא טלעקיוו

 ןָאיגילער יד סָאװ ,רַאֿפרעד פיצנירפ ןעשילַארָאמ םעד ןענעקײלבָא
 םוארעדיוו זיא ,עקעווצ ערעייז וצ טצונעב םהיא ןעבָאה עצעזעג יד ןוא
 ,ןעשַאו טינ ךיז ףוַאד ןעמ זַא ,ןעגָאז לָאז ךיא יװ טקנופ ,ןיזנוא ןַא
 ןעסע ףרַאד ןעמ וַא ;ןעשַאװ גָאט עלַא ךיז טסייה ןַארָאק רעד לייוו
 -עיגיה רעד סָאװ רַאֿפרעד ,שײלֿפ ןייווש עטעטסעפרעֿפ ןיניכירט טימ
 ,שײלֿפגיײװש ןעסע וצ ןעטָאברעֿפ טָאה השמ טסיג

 ,ױזַא םענעי לעדנַאהעב, :טגָאז סָאװ ,לַארָאמ יד זנוא טנרהעל סָאװ
 -לָאֿפ יד זנוא טגרעל יז "? ןעלדנַאהעב ךיד לָאז ןעמ זַא ,טסליוו וד יוװ
 -רַאגַא רעד ,סומזיברַאנַא ןוֿפ ֿפיצנירפ דנורג םעד ,טייהכיילג עגידנעטש
 ,טינ סָאד ןעד טסייה ,ןעשרועה םהיא רעביא לָאז ןעמ זַא ,טינ ליוו טסיכ
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 -ענּבָא ןייז טינ ןעליוו רימ ? ןעשורעה טינ םענייק רעביא ליוו רע זַא
 ןוא טײהרהַאװ יד ןעגָאז גידנעטש ונוא לעז ןעמ זַא ,ןעליוו רימ ,טרַאנ
 זנוא ייב לָאז ןעמ זַא ,טינ ןעליוו רימ ;טײהרהַאװ יד םענעי ןעגָאז רימ
 ,רימ ןערהעלקרעד טימרעד ,טײברַא רעזנוא ןוֿפ טכורֿפ יד ןעבױרקעװַא

 ,טײברַא ןייז ןוֿפ טנורֿפ יד םענעי ייב ןעמהענוצ טינ ןעליוו רימ זַא

 עגלָאֿפ יד ןוא טלעוו רעיהט רעד ןיא טייהכיילג עגידנעטשלָאֿפ יד
 ענלעוו טימ ,עֿפַאװ עטסגיטכעמ יד זיא ,טעטירַאדילָאס יד ,ןוֿפרעד
 ,טייקגיטכערעג זיא טייהכיילג ;ץנעטסיזקע רעייז רַאֿפ ןעֿפּפמעק ייז

 נַא סָאד ,ןעליוו רימ זַא ,ןערהעלקרע רימ ,ןעטסיכרַאנַא ןענייז רימ
 יז ןעלָאז רימ זַא ,ןעליוו ייז יו ,ךיילג ןעלדנַאהעב זנוא ןעלָאז ערעד
 רימ יו ,ױזַא ערעדנַא ןעלדנַאהעב רימ ןעליוו ,ךילגלָאֿפ ; ןעלדנַאהעב
 -עג ןייק זנוא ןעגעג לָאז ןעמ .ןעלדנַאהעב זנוא ןעלָאז יז זַא ,ןעליוו
 ױזַא ,לעדניווש ןייק ,גורטעב ןייק ,טײקשלַאֿפ ןייק ,ןעכיורבעג טינ רלַאוו
 ,לעדניווש ןייק ,גורטעב ןייק ןעכיורבעג טינ עודנַא ןעגעג ןעליוו רימ יו
 געירק ןערהעלקרע רימ .סומויכרַאנַא זיא סָאד טייק גיטכערעג---טייהכיילג
 -נָאז ,טעפירָאטױא ןוא ןָאיגילער ,ץעזעג :ןוֿפ טייקגינייאיירד יד רונ טינ
 סָאװ סע-ַא ,טכערעגנוא זיא סָאװ סעלַא ,שלַאֿפ זיא סָאװ ,סעלַא ןרעד
 ,ךיילג טינ זיא סָאװ סעלַא ,ןעברָאדרעֿפ זיא

 -עב ךייא לָאז רענעי זַא ,דלַאב יװ :ןעגערֿפ זנוא ןעלעוו עגינייא
 -עג טָאװרַאֿפ ָאט ,ןערעוו טלעדנַאהעב ליֹוו ןײלַא רע יו ,ױזַא ןעלדנַאה
 ? ןעבמָאב ןוא טימַאניד רהיא טצונעב סָאװרַאֿפ ; דלַאוועג רהיא טכיורב
 רהיא טאש ?ןז רעדנַאסקעלַא טע'גרה'רעד רהיא טָאה סָאװרַאֿפ
 ? ןעלרנַאהעב יױװַא ךייא לָאז ןעמ זַא ,טלָאװעג ןעד

 ,ןענעי גרהירעד זנוא ןעמ זָאל !ָאי ; ךַאֿפנײא זיא רעֿפטנע רעזנוא
 -גוא ןעגָאז רימ .רעקירדרעטנוא ןוא רעטייבסיוא ןרעוו ןעלעוו רימ ןעוו
 ַא ,רעטייבפיוא ןַא ןרעוו לֶעֹוו ךיא סָאװ ,גָאט םעד ןיא רעדניק ערעז
 ,ונוא טסעיש ,וניא טעטױט ,ַאי !תונמחר ןהָא ךימ טוט ,רעגירטעב
 -ניא יר רערָא סולוז יד ןעביורעב ןהעג ןעלעוו רימ ןעוו ,זנוא טגנייה
 ,טימַאניד טימ ,סעבמָאב טימ ונוא טעטכינרעֿפ ,ַאקירעמַא ןיא רענַאיד
 ,רעטייברַא עמירָא ןעקירדרעטניא ןוא ןעביורעב ןעלעוו רימ ןעוו

 רעלעּבָאנ ַא ןוא רעטנוהעלעג רעסיורג ַא ,רָאטקָאד רעשינלָאפ ַא
 ,קסטוקריא ןייק טקעישרעֿפ טָאה ײנַאריט עשיסור יד ןעכלעוו ,רעטקַארַאכ
 -וצ טָאה רע ,דנוה םענ'עגושמ ַא ןוֿפ ןערָאװעג ןעסיבעג לָאמַא זיא
 .ןעלײהרעֿפ ךיז טעװ יז ןַא ,טניימעג טָאה ןוא דנואוו יד טנערבעג
 רעד ואוו ,טרָא סָאד זַא ,טקרעמעב רע טָאה םווַא ןעכָאװ עכילטע ןיא
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 רע טָאה רָאטקָאד םלַא ,ןעלעווש וצ ןעביוהעגנָא טָאה ,ןעוועג זיא םיב
 ,רנײרֿפ ַא םענייז וצ ןעֿפָאלע גוצ ןיא רע ,זיא סָאד סָאװ ,ןענַאמשרעֿפ

 !לענש ,טֿפיג רימ ביג -- :טגָאועג םהיא טָאה ןוא רָאטקָאד ַא ךיוא
 ,טעטֿפיגרעֿפ זיא טולב ןיימ ? ןעלָאװשעגנָא זיא רנַאה ןיימ יו ,וד טסהעז
 ךיא ,ןעסַײב לעװ ךיא ,עגושמ ןרעװ ךיא לעװ םֹורַא העש רָאּפ ַא ןיא
 ךיא ןוא ןינכירמפ לעסיב ַא ןיוש רעסעב רימ ביג ,ןעשנעמ ןערָאש לעװ
 ,ןעברַאטש רלַאב לעװ

 ןעטעבעג טָאה רע ,גנַאלש ַא טרעוו רע זַא ,טלהיֿפעג טָאה רע
 ,ןעטיוט םהיא לָאז ןעמ

 ךָאנ ןעק ןעמ זַא ,טנעבערעג רעבָא טָאה רָאטקָאד רעדגַא ועד
 רעבָא טָאה סע ,ןעלטימ ענערישרעֿפ ןעבעגע ג םהיא טָאה רע ,ןעֿפלעה
 םהיא טָאה ןעמ ,עגושמ ןערָאװעג זיא רע .ןעֿפלָאהעג טינ ךאז ןייק
 טָאה ,רעטכייל ןערָאװעג זיא םהיא סָאװ ןעטוגימ יד ןיא ,ןעדניב טזומעג
 טָאה ןעמ ,טֿפיג ןעבעג םהיא לָאז ןעמ ,ןעטעבעג רעטייו לָאמ עבילטע רע
 ,ןעצרעמש עבילקערש ןיא ןעברָאטשעג זיא רע ןוא ןעבעגעגטינ רעבָא םהיא

 עכלעוו ןעטקַאֿפ עבלעזַא ערגעזיוט ןעגנערב טנעקעג ןעטלָאװ רימ
 רערייא ,ןעברַאטש רעסעב ליוװ שנעמ רעכילרהע רעד זַא ,ןעזייוועב
 ,ןעשנעמ ערעדנַא רַאֿפ ןעדָאש ַא ןוא רהַאֿפעג .ַא ןערעוו וצ

 זַא ,רעביז ןענייז ןוא ןַאריט םעד רימ ןעטיוט עכַאזרוא רעבלעזרעד סיוא
 ,טֿפַאשלעזעג רעד טעדַאש רע לייוו ,טעטיוטעג ךיוא םהיא ןעטלָאװ ערעדנַא

 -עלַא טעטיוטעג ןעבָאה עדנײרֿפ ערהיא ןוָא ַאיַאקסוװָארעפ .ַאיֿפָאס
 -טולב ןעגעג זיא .ןַײמעגלַא ןיא טייהשגעמ .יד ,ןעט 11 םעד רעדנַאסק
 ,רַאצ ץטימ טַאהעג ריילטימ רַאגָאז טָאה טייהשנעמ יד - ; ןעגנוסיגרעֿפ
 -גער --- ײרעֿפַאלקש ןיֿפ סעקישזומ עשיסור יד טײרֿפעב טָאה רעכלעוו

 ,ןעטסיליהינ יד טימ טריזיטַאפמיס טייהשנעמ יד טָאה ךָאנ
 -עלַא ןוֿפ טיוט רעד זַא ,ןענוֿפע גסיוא טָאה יז לייוו טינ ? סָאװרַאֿפ

 -ָאס זַא ,סייוו יז לייוו ןרערגָאז ,ךילצינ ןעוועג זיא ןעט-11 םעד רעדנַאפק
 ךייר םוא טינ ןָאהטעג סע ןעבָאה דנירֿפ ערהיא טימ ַאיַאקסווָארעּפ ַאיֿפ

 ןעמוקעב וצ םוא טינ ןָאהטעג סע ןעבָאה יז ; דרָאמ םעד ןוֿפ ןרעוו וצ
 ןעטסיליהינ יד ןוא ַאיַאקסווָארעפ ַאיֿפָאס ,ןיינ---ןעשורעה וצ ןוא טכַאמ
 -ָאה ייז--ןענַאריט ןערָאװעג טינ טלעוו רעד ןיא ךַאז ןייק רַאֿפ ןעטלָאװ
 -געמ ןוֿפ רעקירדרעטנוא ןַא---ןַאריט ַא וצ סַאה סיוא ןָאהטעג סע ןעב
 .טיוט ןיא זיב ,גוטכַארעֿפטסבלעז וצ זיב טהעג רעכלעוו ,סַאה סיוא--ןעש

 -עג יז ףיוא ןעמ טָאה ,ןעטיוט וצ טכער סָאד טַאהעג ןעבָאה .יײז
 סָאד טָאה יו :לעשימ ץויאול ףיוא טגָאזעג טָאה ןעמ יוװ ױזַא ,טגָאז
 ,ןעטסיליהיג יד ףיױא טגָאזעג טָאה ןעמ ױו רעדָא ;"ןעביור וצ טכער
 רעגנוה ןעטילעג ןעבָאה ,טיורב ענעקורט טימ טבעלעג ןעבָאה עכלעוו
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 -ײשטַאנזַאק) טמַא-צַאש סָאד ןעבָארגעגרעטנוא ןעבָאה יז ןעוו ,הטיונ ןוא
 :ַארנַאגַאּפָארּפ ףיוא רלעג סָאד ןעדנעװרעֿפ וצ םוא ,ווענישיק ןיא (ָאוטס

 עלעֿפ עכלעוַא ןיא .ןענע'בנג וצ טכער סָאד טַאהעג ןעבָאה יז --
 -ַאניד ןוֿפ ךיורבעג רעד זיא עלעֿפ עכלעזַא ןיא ;טכער--טלַאװעג זיא
 ,שילַארָאמ--סעבמָאב ןוא טימ

 טוהט שנעמ רעד סָאװ ןעכַאז ןוֿפ רעהַא ויב טדערעג ןעבָאה רימ
 ,ןעכַאז עלעיֿפ ָאד רעבָא ןענייז סע ,טרהעלקעב ,טגעלרעביא ,טסואוועב
 .טסואוועבנוא טוהט שנעמ רעד סָאװ

 רעזנוא ןוֿפ ךעלפענק יד ןעמונעגסױרַא ןילַא ןעטכענ ןעבָאה רימ
 יד דנַאה רעד טימ ןעכוז ןוא הירֿפ רעד ןיא ףיוא ןעהעטש רימ .דמעה
 סָאר .ןישַאמ ַא יו ,שינַאכעמ ,טסואוועבנוא סע ןעוהט רימ ,ךעלפענק
 .נַאג רעזנוא רעבָא ,טַאהט עטסואוועבנוא ַא ןוֿפ לעיפשייב ַא רונ זיא
 -נוא ,ןערעװ זייב רעזנוא ,ןעכַאל רעזנוא ,ןעדער רעזנוא ,ןעבעל סעצ
 רימ .טסואוועבנוא רימ ןעיהט סעלַא--ןעמערב יד טימ ןעשטיינק רעז
 -עג טרָאד ןענייז ייז סָאװ--ןרעטלע ערעזנוא ןוֿפ השורי ַא סע ןעבָאה
 טרעוו רע ןעוו ןעשנעמ םעד טכַאוטעב -- ,ןעֿפַא רעדָא ןעשנעמ ,ןעוו
 ןעניֿפעג טעװ רהיא ןוא ןייב טרעוו יז ןעוו ,היח יד ןוא סעכ ןיא
 ,טייקבכילנהע לעיֿפ רהעז ןערייב ןעשיווצ

 טימ ךיוא טרעוו ןרעדנַא םוצ ןעשנעמ ןייא ןעשיווצ ןעגנוהיצעב יד
 טענגייאעגוצ ךיז טָאה סָאװ ,שנעמ רעד ןוא טייהניואוועג ַא טייצ רעד
 םלַא ,רעכעה לעיֿפ סיוועג טהעטש ,ןעטייהניואוועג עשילַארָאמ עלעיֿפ
 סָאװ ,רַאֿפרעד ךַאז עטוג ַא טוהט רעכלעוו ,קַא'עובצ רעסורֿפ רעד
 .ןדע ןג קיטש ַא ןעבָאה לי רע

 ןָאהט לָאז רעגעי זַא ,ליוו ךיא סָאװ ,ןעכַאז יד םענעי רַאֿפ ןָאהט
 רעד ,טייהניואווע ג ַא תויח יד ייב יװ ,ןעשנעמ םייב טרעוו ,רימ רַאֿפ
 :רעביא טינ ךיז טגעל רע ,טינ רָאג טוהעלק שנעמ רעשילַארָאמ תמא
 ױזַא זיא רע לייוו ,סע טוהט רע---? טינ רעדָא ,םענעי רַאֿפ ןָאהט סע ךיא לָאז
 .ץיוו ַא טגָאז רענעי ןעוו ןעככַאל זומ רע יו ױזַא ,ןָאהט סע זומ רע ,טניואוועג

 יז ,שילַארָאמ ןעשנעמ םעד ןעכַאמ רלַאװעג טימ ליוו ןָאיגילער יד
 ,שילַארָאמנוא םהיא יז טכַאמ ךרודַאד ןוא םונהיג ַא טימ םהיא טעשַארטס
 ןעמ ,ןעריטסערַא ךיד ןעמ טעוו טינ זַא ןוא ,שילַארָאמ יז :טגָאז ץעזעג סָאר
 -נעמ םעד טכַאמ ץעזעג סָאד ,ןעגָאלש ךיד טעװ ןעמ ,ןעסיימש ךיד טעוו
 ,ט8ַֿאשלעזעג רעגיטנייה רעד ןיא רימ ןעהעז סָאד .שילַארָאטנוא ןעש

 ,טסליוו וד ױזַא יו והט ,טסליו וד סָאװ ּוהְט, :ןעגָאז רעבָא רימ
 ,טינ ארומ ןייק ךַאז ןייק רַאֿפ בָאה ,טעטירָאטױא ןייק ףיוא טינ קוק
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 -ייז רימ לייוו ,ןעסייה טינ ריד ןעק רענייק ,ןעגניווצ טינ ךיד ןעק רענייק
 ,טרהעלקעגֿפױא ןערעוו ןעלעוו ןעשנעמ יד רהעמ סָאװ זַא ,םגייצרעּביא ןעג
 רהעמ ץלַא ,ןעטייק עטלַא יד ןעֿפרַאװבָארַא ךיז ןוֿפ ןעלעוו יז רהעמ סָאװ
 -עג יד רַאֿפ ךילצינ זיא סָאװ ,סָאד רָאנ ןָאהט ןוא ןעלדנַאה ייז ןעלעוו
 ןעגָאז ןענעק רימ ,ןעבעג הצע ןַא סנעטסכעה ןענעק רימ ,טֿפַאשלעז
 וטסניֿפעג ,ןָאהט ױזַא ןוא ױזַא טסלָאז ,הצע ןַא ריד ןעביג רימ :םענייא
 טסורב יד ,ןעגיובעגנייַא טציז רענייא ,ןעהעז רימ ,סע והט ,טוג רַאֿפ סע
 ןַא םהיא ןעביג רימ ,טסערפעגנעמַאזוצ ןעיעוו ןעגנול יד ןוא ןעגיובעג
 לייוו ,ךיילג טסורב יד ןוא ךיוה רעד ןיא ּפָאק יד ןעטלַאה לָאז רע ,הצע
 יד סיוא רימ ןעדיימ טימרעד זַא ,טנוהעלעג זנוא טָאה גנווהַאֿפרע יד
 -יִג ןוא ןיצידעמ לעסיב ַא לייווועד םהיא ןערהעלקרע רימ ,טכוזדניווש
 ןעוהט עבלעז סָאד ,רעפעב ויַא ױזַא זַא ,ןעהעטשרעֿפ וצ םהיא ןעב
 ןעגָאז ןוא הצע ןַא ןעשנעמ םעד ןעביג רימ ,לַארָאמ רעד טימ רימ
 'טוג ויא ױזַא זַא ,טסהעטשרעֿפ וד בוא ,יװַא והט :םהיא

 -לעועג יד וַא ,ןעגָאז רימ ,ליוו רע סָאװ ,ןָאהט ןעדעי ןעזָאל רימ
 טוהט רע סָאװרַאֿפ םענייא ןעֿפָארטשעב וצ טכער ןייק טינ טָאה טֿפַאש
 -בָא טינ ךיז ןענעק רימ רעבָא ,ןָאהט טֿפרַאדעג טלָאװ רע יוװ ,ױזַא טינ
 סָאװ ,סָאד טיהט סָאװ ,ןעגינעימעד ןעבעיל וצ---רוטַאנ רעזנוא ןוֿפ ןעגָאז
 ןיא ןעבעל סָאװ ,ערעיהט יד יַאֿפ גונעג זיא סָאד ,טכעלש רַאֿפ ןעניֿפע ג רימ

 ,ןעשנעמ עגיטֿפנינרעֿפ רַאֿפ ןייז גונעג סיוועג ךייא טעוו ןוא ,ןעטֿפַאשלעזעג
 ןוֿפ ןעמהענוצקעװַא ,ןרעטייוורעד וצ :ךַאז ןיייא רונ ןרעדרָאֿפ רימ

 ײרֿפ ךיז טינ רהיא טזָאל סָאװ ,סעלַא טֿפַאשלעזעג רעכילשנעמ רעד
 ,טַאַאטש רעד :שילַארָאמ ןייז טינ רהיא טוָאל סָאװ ,סעלַא ,ןעלקיווטנע
 רעד ,רעטסעירפ רעד ,ועשרדעה רער  ,יירעטיײבסוא יד ,ןָאיגילער יד
 .רעטייבסיוא רעד ןוא לַאטיּפַאק רעד ,רעטכיר

 -ֿפַאהרעדױש ַא ףיוא טָאה רעכלעוו ,רעפיר יהד קעשזד ַא ןעהעז וימ

 שילַארָאמ ןעהעטש עכלעוו ,ןעױרֿפ עכילקילגנוא 10 ןעטינשוצ טרַא ןעט
 ,טֿפַאשלעזעג רעזנוא ןוֿפ ןעױרֿפ-ַא'שורוב עלעיֿפ סלַא ,רעכעה לעיֿפ
 םהיא ןעלָאז רימ ןעוו .סַאה זיא םהיא ןעגעג להיֿפעג רעטשרע רעזנוא
 ֿפױא לָאמ ע:צעל סָאר טָאה רע ןעוו ,גָאט םעד ןיא ןעפַאכ ןעוועג
 ,לעפעשטייהו ןיא ױַיֿפ רעכילקילגנוא ַא ןוֿפ ךיוב םעד ןעטינשעג
 .רעקימש ףיוא ןעסירוצ ןעוועג סיוועג םהיא רימ ןעטלָאװ

 עסיוועג ןעוועג סיוועג ןענייז סע זַא ,רעבָא ןענעכערעב רימ ןעוו
 -עלרעביא רימ ןעוו ;וצרעד טכַארבעג םהיא ןעבָאה סָאװ ,ןעדנעטשמוא
 .טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ טקודָארפ ַא יו ,רהעמ טינ זיא רע זַא ,ךיז ןעג

 ,סָאד טכַאמעג םהיא ןוֿפ טָאה עכלעוו ןוא ,ןעבעל רימ רעכלעוו ןיא
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 לע נג נענטער טעלער דעט

 ןיא ,ןעקנַארעג ענייז ןיא ףעיט קוק ַא ןעביג רימ ןעוו ;זיא רע סָאװ

 רע רעּדייֵא ,ןעכַאמכרוד זומ רע סָאװ ,ףפמַאק םעד ןיא ,עמיורט ענייז

 -עג רעדנַא ןַא זנוא ןיא ךיז טקעוורע---,ןעטַאהט עגיטולב ענייז טהעגעב
 סָאװ ,ןעדנעטשמוא יד ףיוא רעגיא טהעג םֶהיֵא וצ סָאה רעזנוא ,להיֿפ
 -עג יד ןעטַאדרעֿפ רימ ;ןיא רע סָאװ ,סָאד טכַאמעג סהיא ןוֿפ ןעבָאה
 ,רעפיר יהד קעשזד ַאזַא ןעריצורָארֿפ טגעקעג טָאה סָאװ ,טֿפַאשלעז

 טָאה רעכלעוו ,רעטכיר ַא רַאֿפ ןהעטש ןהעז םהיא ןעלָאז רימ ןעוו
 םוצ ןעשנעט רעטרעדנוה טלַײהטרוארעֿפ ןיוש גיטולבטלַאק ,טגיילרעביא
 וצ ןהעגרעביא סַאה רעזנוא טעװ ,סינגנעֿפעג רעגיבייא וצ רעדָא ,טיוט
 -עב רעכלעוו ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ רעטעדטועֿפ םעד וצ ,רעטכיו םעד
 ןעמָאנ ןיא ,ץעזעג ןוֿפ ןעטָאנ ןיא ןעכערברעֿפ ערעסערג לעיֿפ טהעג

 .גנוגדרָא ןוֿפ

 סעלעפָאד ַא רימ ןעבָאה רעפיר-יהד קעשזד ןעגעג רונ טינ רעבָא

 סָאר וימ ןעבָאה זנוא םורַא זיא סָאװ ,סעלַא ןעגעג ןרערנָאז ,להיֿפעג

 -ָאוװ ,רעטייבסיוא ןַא ןעסַאה וצ טינ ןעגַאװ רימ ,להיֿפעג לעפָאד עבלעז
 .ןעטַײבוצױא טכער סָאד םהיא טיג טפַאשלעזעג יד זַא ,ןעסייוו ריִמ םור

 .ןָאהט סע געמ רע :םהיא טגָאז טֿפַאשלעועג יד סָאװ ,סָאד טוהט רע

 ַאוַא ןיא טגירעדיגרע ,ןעברָארורעֿפ טרעוו רוטַאנ עכילשנעמ יד

 ,טינ .סיויעג ?ןעבעיל רעבָא םהיא רימ ןעגעק ,טֿפַאשלעזעג
 -עג רעזיד ןוֿפ טֿפַאשטכעגק רעד ןוֿפ רעבָא ךיז רימ ןעײרֿפע ב םייק

 ,ןערעיו וצ ןעשנעמ קירוצ דנַאטשמיא רעבָא רימ ןענייז םייק ;טֿפַאשלעז

 ,ןעסַאה וצ ןוא ןעבעיל וצ עטכער ערעזגוא רעדיוו זניא רימ ןעברעוורע

 -והט רימ סָאװ ,ןעטַאהט עשילַארָאמ עכלעזַא וצ טצעי ןעמוק רימ
 ,טֿפַאש'היוב ַא טזייוועב רענייא ןעוו ,ןרעדנואוועב רימ ,טסואוועבנוא ןע

 ןיא ןײרַא ךיז טֿפיַאװ רענייא .עיגרענע ןוא הטומ טוייוועב רענייא ןעוו

 טינ ךיז ןענעק ןוא ייברעד ןעהעטש רימ ,ןעשגעמ טעטער ןוא רעפַאװ

 !ןהעש יא סָאר ! טוג זיא סָאד !ָאװַארב :ןעֿפורוצסױא ןעטלַאהנייא

 ןוֿפ ןעלוקסומ יד ,עגימ רעזנוא ,ןעקילב ערעזנוא ,ןעגנוגעוועב עיעזנוא
 -ייא יו ןעהעז רימ ועוװ ,ןעגיגגרעֿפ ,דײרֿפ סיוא ןעקירד טכיזעג רעזנוא

 יװַא טקנופ .םַײהשנעמ ועד ןעצונ טגניירב סָאװ ,סָאד טוהט רעג

 גנוטכַארעֿפ רעזנוא ,סַאה רעזנוא סיוא רימ ןעקירד טסואוועבנוא ץנַאג

 ,טֿפַאשלעזעג יד רַאֿפ סעטכעלש טוהט סָאװ ,םעד

 ןענייז טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ דנַאטשוצ ןעגיטרעוונעגעג םעד יב

 -עג ערעזנוא ןעקעדרעֿפ וצ ,ןעגרָאברעֿפ וצ ןעגנואווצעג לָאמטֿפָא רימ

 טוהט סָאװ ,םענייא וצ גנוטכַארעֿפ עטסֿפעיט יד ןעלהיֿפ רימ ,ןעלה 8
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 -עונוא ןעוײװסױרַא טינ רעבָא ןענעק רימ ,טֿפַאשלעזעג רעד סעטכעלש
 ַא רַאֿפ סָאװ ,ךילטנעֿפע ןעגייצ טינ םהיא ןענעק רימ ,ןעלהיֿפעג ער

 ,םהיא ןעמַאדרעֿפ רימ טייוו יוו ,םהיא וצ ןעלהיֿפ רימ גניטכַארעֿפ עֿפעיט

 ,סענַאטַאלרַאש ,ןעטייקָאפיה ןייז וצ ןעגנואווצעג טֿפָא רהעז ןענייז רימ
 עגידנעטשלָאֿפ טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןעשררעה טעװ רעבָא םיוק

 ,רעטכיד ןייק טינ ןייז טינ םעוו םיוק ;טײהײרֿפ עגיד:עטשלָאֿפ ,םייהכיילג
 ײרֿפ ןעלהיֿפעג ערעזנוא דימ ןעלעוו ,גנַאװצ ןייק טינ ,קורד ןייק טינ

 ,ערהעל א ןייז וצ ןרעהֿפױא לַארָאמ יד טעוו טסלָאמַאד ,ןע.ײסױרַא ןענעק
 -יווצ עסינטלעהרעֿפ עבילנהעוועג ןוא עכַאֿפנײא ץנַאג יד ןייז טעװ יז
 .ןרעדנַא םעד ןוא ןעשנעמ ןייא ןעש

 -טנע טֿפַאשלעזעג רעבילשנעמ רעד ןיא ךיז טעוו טשרע טסלָאמַאד
 טינ לָאמניײל ךָאנ טָאה יז עכלעוו וצ ,ּלַארָאמ ןוֿפ עֿפוטש עכיוה ַאזַא ןעלקיוז
 ןעדנעגלָאֿפ ןיא ןעזייוועב סע ןעלעוו רימ יװ ,רעהַא זיב טכיירגרעד/

 ,לעטיּפַאק

 למ

 ןיֿפ ןעפיצנירֿפ עכַאֿפניא יד טרהעלקרע רימ ןעבָאה רעהַא זיב
 ןעגעג ןעֿפּפמעק וצ ערעדנַא ףיוא ןעקעוו ןוא ןעֿפּפמעק רימ ,טייהכיילג

 ערעדנַא ןעלדנַאהעב וצ טכֶעו סָאד ךיז ןעמהטנ עכלעוו ,ןעשנעמ יד
 רימ ,ןעלדנַאהעב יז לָאז ןעמ זַא ,טלָאװעג ןעטלָאװ ייז יו ,ױזַא טינ
 -עב ייז לָאז ןעמ זַא ,טינ ןעליוו עכלעוו ,עגינעי יד ןעגעג ןערילעבער
 ןעמ ,ןעטייבסיוא ייז לָאז ןעמ ,ןעריטַאָאלּפסקע יז לָאז ןעמ זַא ,ןעגירט
 ,ערעדנַא ןעגעג סע ייז ןעיהט רעבָא ןײלַא ,ןעלדנַאהעב לַאטורב ייז לָאז

 גנולדנַאהעב עלַאטורב יד ,ןָאיצַאטַאָאלפסקע יד ,ןעגירטעב סָאד
 ןעבעירשעגנָא זיא ױזַא סָאװ ,רַאֿפרעד טינ טכעלש ןענייז ןעשנעמ ןיֿפ

 ןוא ךילײשבַא ,טכעלש ןענייז ייז ןרערנָאז ,לַארָאמ ןיֿפ רעכיב יד ןיא !
 ןעפיצנירפ יד ןעגעג ןענייז 'ייז לייו ,ןעמַאררעֿפ יז לָאז ןעמ ,הטרעוו
 םענעי ךיא זומ ,רימ טימ ךיילג רערעדנַא ועד זיא םיוק ,טייהניילג ןיֿפ

 .ןעלדנַאהעב ךימ לָאז רע ליװ ךיא יו ,ױזַא ןעלדנַאהעב
 -געטשלָאֿפ ןופ פיצנירפ רעכילדנעטש ועֿפ ָאז ,רעבַאֿפניײא ָאז רעזיד

 רעד'יא ,?ַארָאמ ןוֿפ עֿפיטש ערעכעה לעיֿפ ַא ןיוש זיא טייהניילג רעגיד
 -  ,רעביב ןיא ןעבירשעגנָא זיא סָאװ ,לַארָאמ עצנַאג יד

 רעזיד זנוא טניהעל סערעלרע ךָאנ ,סערעבעה ךָאנ סָאװטע רעּבָא : 
 -יווידיא םעד יַאֿפ טקעפפער ---טייהביילג רע גידנעטשלָאֿפ ןוֿפ פיצנירפ
 טייהכיילג עגידנעטשלָאֿפ טיעדרָאֿפ לַארָאמ עשיטסיברַאנַא יד ,םואוד
 ביא ןעגניווצ םינ ןעשנעמ םוש ןייק ןעליוו וימ ,ןעגיצנייא ןעדעי רַאֿפ
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 סע רַאֿפ סָאװ ַא ןיֿפ ןעטָאנ םיא רעדָא ,טייהרהעמ ,טעטירָאיַאמ ןוֿפ ןעמעג
 ןעגנײרדוצֿפױא טינ טכער ןייק טָאה רענייק זַא ,ןעגָאז רימ ,לַאעריא זיא
 רערעי :ןייז טינ לָאז לַאעדיא רעד טוג יװ ,לַאעדיא ןייז ןרעדנַא םעד
 רעדעי זַא ,ןעליו רימ .טײהײרֿפ עגידנעטשלָאֿפ יד טָאה רעגיצנייא
 רימ ,ליװ רע יװ ,ןעלקיווטנע ײרֿפ גידנעטשלָאֿפ ךיז לָאז רעגיצנייא
 ,עקילַאק ץגיטסייג ַא רַאֿפ ןעשגעס םעד ןעכַאמ טינ ןעליוו

 -עג רעשיזױצנַארֿפ רעד טגָאז --- ןייז ײרֿפ ןעשנעמ םעד טוָאל,--
 יד ,עקילַאק עשילַארָאמ ַא םהיא ןוֿפ טינ טכַאמ --- עיררוֿפ רעטנוחעל

 -עג םהיא טָאה יז ,ןעשגעמ םעד ןעטלַאהניײא טלָאװעג טָאה ןָאיגילעו
 -ַארָאמ טכַאמעג םהיא טָאה ןוא ןעלַאעדיא ערהיא ןעגנירדֿפױרַא טלָאװ
 .עקילַאק עֶשילַארָאמ ַא םהיא ןוֿפ טכַאמעג טָאה יז ,ןעברָאדרעֿפ שיל
 ארומ ןייק טָאה ,ײרֿפ גידנעט שלָאֿפ ןייז ןעשנעמ םעד טוזָאל םורַאו
 יד ןעניז טֿפַאשלעזעג ץײרֿפ ַא ןיא ,ןעטֿפַאשנערײל ענייז רַאֿפ טינ
 ,'ךילוהעֿפעג טינ ןעטֿפַאשנעריײל

 גנַאל ָאז ,טײהײרֿפ רעייא ןָא ןעטלַאה ךיז טעװ רהיא גנַאל ָאז
 יװ ,גנַאל ָאז ; ןרעדנַא ןַא ןוֿפ ןעטכענקרעֿפ ןעזָאל טינ ךיז טעוװ רהיא
 -סױרַא ןענעק יעטפַאשנערייל עלַאיצָאס -יטנַא ס'םענןיא ןעגעג טעוװ רהיא
 רעד וצ עבעיל עסייה רעיא ,ןעטֿפַאשנעריײל עלַאיצָאס ערעייא ןעלעטש
 .ןעבָאה וצ ארומ סָאװ טינ ךַאז םוש ןייק ראֿפ רהיא טָאה ,טייהשנעמ

 -גירדֿפױרַא טינ םענייק ןעליוו רימ ,ןעגניווצ טינ םענייק ןעליוו רימ
 ךילטנעֿפע ןוא ײרֿפ רונ ןעליוו רימ ,זיא סע לַאעדיא ןַא רַאֿפ סָאװ ,ןעג
 -עג יר רַאֿפ סעטוג טוהט סָאװ ,םעד עיהטַאפמיפ רעזנוא ןעקירדסיוא
 סָאװ ,םעד גנוטכַארעֿפ רעזנוא , עיהטַאפיטנַא רעזנוא ןוא טֿפַאשלעז
 ,רענגעיל ַא זיא רעד ןוא רעד ,טֿפַאשלעועג יד רַאֿפ סעטכעלש טוהט
 רעזנוא !טוג ,ױזַא ליוו רע רעדָא ,רעטקַארַאכ ןייז זיא סָאד ,רעגירטעב ַא
 .רעגירטעב םעד ,רענגיל םעד ןעטכַארעֿפ וצ זיא ןעליוו רעזנוא ,רעטקַארַאכ

 טנרעל לַארָאמ יד עכלעוו ,טייהכיילג ן 8 ןעפיצנירפ יד ןענייז סָאד
 -עג יד ןעוו .גונעג טינ ךָאנ זנוא רַאֿפ ןענייז ןעפיצנירפ עזיד רעבָא ,זנוא
 -ָאז ןעשנעמ יר ןעוו ; ןעפיצנירפ עזיד יב רונ ןעטלַאה ךיז לָאז טֿפַאשלעז
 ,לעיֿפ ױזַא ןעבעג וצ :טייהכיילג עשירחוס עזיד יב רונ ןעטלַאה ךיז ןעל
 ,ךימ טלעדנַאהעב רע יו ,ױזַא םענעי ןעלדנַאהעּב וצ ;םהענ ךיא לעיֿפ יו
 טלָאװ טייהכיילג יד .טיוט שילַארָאמ ןעוועג טֿפַאשלעזעג יד טלָאװ ---
 וצ טרהעקעג קירוצ ךיז טלָאװ טֿפַאשלעזעג יד ןוא ןעדנואושרעֿפ רלַאב
 ,סערעסעב סעפע ןייז זומ סע ,טצעי טשררעה עכלעוו ,טייהכיילגניא רעד
 -לעועג יד ןעטלַאהֿפױא לָאז סָאװ ,םערעלדע סעפע ,סערעכעה סעפע
 .ָאד עקַאט זיא סע ןוא .טֿפַאש
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 עי .,,,......ת,,,,,,,,,,ע תם שת, עת, עת שם ם,ש שש,

 ןענוֿפעג ךיז ןעבָאה ןערנעטשמוא עלַא רעטנוא  ,ןעטייצ עלַא ןיא
 ,הטומ ןוֿפ רצוא ןעכייר ַאזַא ךיז ןיא טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ
 -ָאה יז זַא ,טייהשנעמ יד ןענעיד וצ ןעליוו ןעקרַאטש ַא ןוא עבעיל ,עיגרענע
 טשינרָאג ריֿפַאד ןעבָאה ןוא םעלַא טייהשנעמ יד רַאֿפ ןָאהטעג ןעב
 ,טרערָאֿפעג

 טייהנעבעגרעביא ןוא עבעיל ,עיגרעגע ןוֿפ רצוא ןעכייר ןעזיד
 .טײהרהַאװ יד טכוז רענייא .ןעמרָאֿפ ענעדעישרעֿפ רעטנוא רימ ןעניֿפעג

 טלעוו רעד ןוֿפ ךיז טרעטייוורעד ,ןע גינגרעֿפ עלַא ןוֿפ בָא ךיז טגָאז רע
 רע ,טײהרהַאװ יד ןעכוז ןוא ןערהעלק ,ןעקנעד ןייא ןיא רונ טלַאה ןוא
 ןעהעטש סָאװ ,ןעסטכינעגיוט רעדָא ,עדנעסיוונוא יד ףיוא טינ טקוק
 רע זיב ,גנַאל ױזַא טײברַא ,געוו ןייז ךיז טהעג רע ;געװ ןיא םהיא
 רע ,רעדניֿפרע ןַא זיא רערעדנַא רעד .םעטסיס םעיינ ַא סיוא טניֿפעג
 טליײֿפ ,טלעבוה ,טגעז ,טיוב ,טצינש ,טינ טֿפָאלש ,טינ טקנירט ,טינ טסע
 עיינ ַא ,ןישַאמ עייג ַא -- סיױא סעפע טניֿפעג רע זיב ,טרעיוב ןוא
 רעד ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא גנורעדנעמוא ןַא ןעכַאמ ןעק סָאװ ,טֿפַארק
 רער ןוֿפ בָא ךיז טגָאז רע ,רָאטַאטיגַא ןַא ,רענָאיצולָאװער ַא זיא רעטירד
 ; ןעבעל ם'ןוֿפ ןערײרֿפ יד ןוֿפ טינ סייוו רע ;טֿפַאשנעסיװ רעד ןוֿפ ,טסנוק
 רע ןוא ןערייל ןעשנעמ טהעז רע :עעריא ןייא רונ טגיטֿפעשעב םהיא
 . .,ןעֿפלעה ייז ליוו

 רעד ןוֿפ טרעטסײגעב זיא רעכלעוו ,ןַאמ ןעגנוי ַא רהיא טהעז ָאד
 ןעבָאה רעהיצרע ןוא רערהעל ענייז עכלעוו ,סומזיטָאירטַאפ ןוֿפ עעדיא
 ןייז ריֿפ טֿפפמעק ,עעמרַא רעד ןיא ןיירַא טערט רע ,טסײלֿפעגגיײא םהיא
 ןעמ טהעז טרָאד .לעגוק רעכילדנייֿפ ַא ןוֿפ ןעֿפָארטעג טלַאֿפ ןוא לַאעדיא
 רעד ןוֿפ טרעטסײגעב זיא רעכלעוו ,גנוי-ןעסַאג ַא ,רעֿפױל רעזירַאפ ַא
 -עלָארּפ ן'טימ ןעֿפּפמעק טֿפױר רע ,טייהכיילג ןוא טײהײרֿפ ןוֿפ עעדיא
 עכלעוו ,ןעבמָאב ןוא ןלעגוק יד טינ טרעה ,ןעדַאקירַאב יד ףיוא טַאירַאט
 ןוא ,ליוק עכילטיוט ַא ןוֿפ ןעֿפָארטעג טלַאֿפ רע ;םהיא םורַא ןעשיור

 טהעז רעטייוו טרָאד "! ענומָאק יד עבעל סע} :סיוא רע טפור גידנעבוַאטש
 ןעגיוב םהיא םירַא עלַא ,ײנַאריט יד ןעגָארטרעביא טינ ןעק רעכלעוו ,םענייא
 ךיז ןעק רעבָא רע ,טייהרעליטש סעלַא רעביא ןעגָארט ןיא פעק ערעייז
 ,ןַאריט ם'ןוֿפ עקסַאמ יד בָארַא טסייר ,סױרַא טערט רע ,ןעטלַאהנייא טינ
 .ןעבעל ןייז ייברעד טרעילועֿפ ןוא ,םהיא טסעיש

 ױזַא ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ רימ ןעהעז עלעֿפ עבלעזַא עלַא ןיא
 יװַא ,עעדיא רעייז ןוֿפ טרעטסיײגעב ױזַא ,לַאעריא רעייז וצ ןעבעגרעביא
 ,טשינרָאג ףיוא ןעטכַא יז זַא ,ןעגנובערטש ערעיײז ןוֿפ ןעסירעגניה
 ןעטסָאק יז געמ סע .לעיצ רעייז ןעביירגרעד יז זיב ,טשינרָאג ףיוא ןעקוק
 -נָאזעב ,סטרעװרָאֿפ ןעבערטש ייז ,ןעבעל סָאד ןעטסָאק יז געמ סע ,סעלַא
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 ױרפ ַא ויא םיוק ,ןעױרֿפ יד גנוהיצעב רעזיד ןיא סיוא ךיז ןענעכייצ סרעד
 והיא ,טינ ךַאז םוש ןייק ףיוא יז טרעה ,עעדיא ַא ןוֿפ טרעטסײגעב
 ,לעיצ ּרהיא ןעּכיײרגרעד זומ יז ,טינ הטרעוו ןייק רהיא ייב טָאה ןעבעל

 רעד רַאֿפ ןעדליב ןעױרֿפ עגיצרעהכָאה עזיד ,רענעמ עלעדע עזיד
 ערעַײז ףױא ןעגָארט ייז ;ןעדָאב םעיינ ַא ,דלעֿפ סעיינ ַא טייהשנעמ
 טלהיֿפ טייהשנעמ יד ,סע סייוו טייהשנעמ יד .סערגָארפ םעד סעציילפ
 ןוֿפ ןעקנעדנַא רעייז רעביא טיג יז ,ייז טרעטעגועֿפ יז ,ייז טרהע יז .סע
 ; רעדעיל ,ןענַאמָאר ,ןעגנולהעצרע ןעבעל רעייז ןוֿפ טכַאמ יז ; רוד וצ רוד
 ַײז זיא ןוא ןעטַאהט ערעייז טרעסערגרעֿפ ,ןעבעל רעייז טרענהעשיעֿפ יז
 רעיז ,עבעיל עכילדנעגוא רעייז ןעסעגועֿפ טינ ןעק וז ,רַאבקנַאד
 ,טייהנעבעגרע עזָאלצטנערג

 עגיצנייא יד ,לַארָאמ ע'תמא יד זנוא ןענרעל ןעשנעמ עכלעזַא טָא
 לַארָאט ןיֿפ ןעמרָאֿפ ערעדנַא עלַא ,לַארָאט ןעמָאנ םעד טנעידרעֿפ סָאװ
 ןייא ןעשיווצ עסינטלעהרעֿפ עכילריטַאנ ,עכילנהעוועג יד רונ ןענייז
 ןהֶא .טרהעלקרע רעהירֿפ סע ןעכָאה רימ יו ,ןיעדנַא םעד ןוא ןעשנעמ
 עזד ןהָא ,,עיגרענע ןּוא הטומ םעד ןהָא ,עבעיל עכילדנעגוא עזיד
 טייהשנעמ יד טעָאװ ,ןעשנעמ עכלעוַא ןוֿפ טייהנעבעגרע ערעײהעגנוא
 .ןערָאװעג טעדליװרעֿפ ןוא טבערגרעֿפ

 רעד ןוֿפ לַארָאמ יד ןעֿפַאשעב ,ןעטײרעברָאֿפ ןעשנעמ עלעדע עויד

 ַאוַא ףייא ןעניֿפעג ךיז טעוװ טֿפַאשלעזעג עבילשנעמ יר ןעוו ,טֿפנוקוצ
 ךיא סָאװ ,ןלנעכער וצ ןיעהֿפיוא ךיז טעװ ןעס זַא ,עֿפוטש עכיוה
 ערעזנוא ןעוו ;ןָאהטעג רימ רַאֿפ טָאה ןעמ סָאװ ןוא ,ןָאהטעג בָאה
 ןוא טֿפַארק רעזנוא זַא ,עעדיא רעד טימ ןעסקַאװֿפױא ןעלעוו רעדניק
 .ךילצינ ויא סע ואוו ,םרָאר ןרעוו טעדנעװרעֿפ ףוַאד עיגרענע רעזנוא

 ,ןעטַײצ עלַא ןיא טריטסיזקע ןעבָאה ןעשנעמ ערַאברעדנָאז עכלעזַא
 -םישעג רעּכילשנעמ רעד ןיֿפ ןעטייצ עטסעטלע יד ןיא ייז טניֿשעג ןעמ
 ןיא ןעבעל עּכלעװ ,ערעיהט יד ןעשיווצ !רַאברעדנואו רעבָא .עט
 .ןערַאלפמעזקע עּכלעזַא ךיוא ךיז ןעניֿפעג ,ןעטֿפַאשלעזעג

 : ןעשנעמ עבלעזַא ןעטייבוצסיוא טכואוועג ןעבָאה ןענָאיגילער יד
 ךרוד רוג ,ןעקעווצ ערעייז וצ ןעצונוצסיוא ייז ,טסואוועג ןעבָאה ײז
 ךרוד רונ ;ןעשנעמ ענלעזַא ןוֿפ עיגרענע ןוא הטומ ןערעייהעגנוא םעד
 ןענָאיגילער יד ךיז ןעבָאה טייהנעבעגרע ןוא עבעיל רעכילדנענוא רעיז
 ןעשנעמ עכלעזַא רונ ,גָאט ןעגיטנייה ףיוא זיב ןעטלַאהרע טנעקעג
 -ָאװער יד ןיא ןעוהעל עשישסילַאיצָאפ יד ןעקנַאררעֿפ וצ רימ ןעבָאה
 ,ןָאיצַאטיגַא ערענָאיצול
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 עכַאזרוא יד זיא סָאװ ? ןעשנעמ עבלעזַא ךיז ןעמהעג ןענַאװ ןיֿפ
 -עי ?לַאעדיא רעייז וצ טייהנעבעגרע ןוא עבעיל רענעטלעז רעייז ןוֿפ
 רעד טיג גנורהעלקדע עשסעב יד ,טרַא ןייז ףיוא סע טרהעלקרע רערעד
 } ,טֿפַארק ןוֿפ סי סולֿפרעביא רעד ויא סָאד זַא ,טגָאז דע ,ָאיג רעטנרהעלעג
 - סע ןעוומ יז זַא ,טֿפַארק עסױרג ַאזַא ךיז ןיא ןעבָאה ןעשנעמ עזיד
 ןעמ זַא ,טלהיֿפ ןעמ ןעו ,ןעבעגסױרַא סע ןעזומ יי ,ןעטײרברעֿפ
 ,ןָאהט וצ סעפע טֿפַאדק יד טָאה ןעמ זַא ,ןָאהט וצ סעפע גיהעֿפ זיא

 הע =

 טקירד ,טסערֿפ ,טרָא ןיייא ןיא ןָא ךיז טלעמַאז סָאװ ,טֿפַארק עדעי
 -וע 8 ןייז טכײה ןָאהט סעפע ןעגעק ,סױרַא זומ ---ןוא טשטעווק
 הט וצ סע טעטכילפפ

 ,טֿפַאז לעיֿפ ןָא ךיז טלעמַאז עצנַאלֿפ ַא ןיא ,םיוב ַא ןיא ןעו =
 ןַא ,רָאֿפ טֿפָא רהעו טמזק סע .ןעמולב ןזא דעטעלב ןעביירט סע זוס

 -רַאטשּפָא טסייה ןעהילבפָא זַא ,עצנַאלֿפפ יד טברַאטש ןעהילב 'ךָאנ

 !ןעהילב רעבָא זומ סע ,ןעב

 לעיֿפ םהיא ןיא ןָא ךױ טלעמַאז םיױק .ױזַא ךױא ויא שנעמ רעד
 -א ,טינ טלהעצ ,טינ טנעכער רע ,ןעבעגסױרַא סע רע זומ ,טֿפַארק
 ןעק טייקגיטעהט ןייז זַא ,סײװ רֶע ! טוהט דע --- ,טינ ךיז טגילרעב
 ,ןָאהט רעבָא סע זומ רע ,טיױט םעד ןעגניירב םהיא

 רעייא ,טֿפַארק רעיא םױרַא טיג !קרַאטש טייז ! גיהמומ סייז ,ָאזלַא
 ! עבעילנעשנעמ רעיא ,עיגרענע

 ןעטייהמוד עלַא ןוֿפ טגיניירעג ,לַארָאמ יד זנוא טנרהעל סָאד טָא
 ,ןעבױל גרעבַא ןוא

 -רעביא ןייז ןעשנעט ןעשילַארָאמ טכע םעד ןיא ןרעדנואוועב רימ
 ןעגניוצ עכלעוו ,טייקגיטעהט ךָאנ רהעגעב ןייז ,טֿפַארק ןיא סולֿפ
 ענייז ,עלהיֿפעג ץנייז ,דנַאטשרעּפ ןז ןעבעגוצסיווַא םהיא ןעקירד ןוא
 ,ןָאהט סָאװטע זומ רע ,ןעטַאהט

 עסַאמ ַא טֿפױהע גנָא ךיז טָאה סע ןעכלעוו ייב ,שנעמ רעקרַאטש רעד
 -וטקעלעטניא רעד .ערעדנַא ןעבעגרעגיא ,ןעטיירברעֿפ יז זומ רעד ,טֿפַארק

 -עטניא רעד ; ןיילא ךיז רַאֿפ ןעעדיא ענייז ןעטלַאה ןעק שנעמ רעמירָא לע
 .ןעבעגסױרַא ןעעריא ענייז ןוֿפ סולֿפרעביא םעד זומ רעבָא רעכייר לעוטקעל
 עניײז ןעק רע ןעוו ,רָאג טעדייל רע ,ךעלעקניוו עלַא ןיא ייז טֿפרַאװאוצ רע
 טינ םהיא טזָאל ןעמ ןעוו ,ךילקילגנוא ךיז טלהיֿפ רע ,ןעטײרברעֿפ טינ ןעעדיא
 ,ןעלהיֿפעג ענייז ,ןעפיצנירפ ענייז ,ןעעריא ענייז ןעשנעמ ערעדנַא ןעלייטטימ

 -רַא וצ סעפע ,ןָאהט וצ סעפע טייקגידנעווטיונ יד ןעלהיֿפ עלַא רימ
 סע ןעוו ,טֿפַארק ןייז ןעזײװסױרַא ,ןעביאסיוא ליוו זנוא ןיֿפ רעדעי .ןעטייב -

 ןעטלַאה סָאװ א עטכעלש רעדָא עשירַאנ עבלעזַא ךיז טכַאמ
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 ףיוא ןעבעגוצסיורַא ,ףולעב ןעּכילריטַאנ ןייז ןעגלָאֿפ וצ ןעשגעמ םעד בָא
 -נַא ןַא ףיוא ןָאהט סע רע זומ ,טייקגיטעהט רוצ טסול ןייז געוו ןעכילריטַאנ

 -ָאעהט ַא -- ןעניֿפעגסױא טעפע ,ןעמכַארטסױא סעּפע זומ רע ;ןפוא רעד
 םרעדנָאזעב ,עגינייא .ןָאהט רע זומ סעפע--- ,יטירַאשט ַא ,ןָאיגילער ַא ,עיר
 סָאד .ןַאמיוָא ןוֿפ ןעטסנוג וצ -- ןעצנַאט ןוא רעלעב ןעכַאמ ,ןעױרֿפ
 מימ טגיטֿפעשעב טכַאנ ןוא גָאט ןענייז ערעדנַא יד ; יטירַאשט ייז ןעֿפור
 רעיײז ןעדנעװשועֿפ ןוא טייצ רעייז ןעגנערבועֿפ יז ,טעלַאוט רעייז
 ייז טזָאל ןעמ סָאװ ,ןוֿפרעד טמוק סָאד ,רערילק עועייז ףיוא דלעג
 ,געוו ןרעסעב ,ןרערנַא ןַא ףיוא טייקגיטעהט רעייז ןעזײװסױזַא טינ

 -עי ןעֿפלעה וצ טייקגידנעווטיונ יד ךיז ןיא טלהיֿפ זנוא ןוֿפ -עדעי
 רימ ןעלהיֿפ ,עטָאלב ַא ןיא ןעכָארקרעֿפ זיא ןעגָאװ ַא ןעהעז רימ ןעוו ,םענ
 ןעֿפלעה וצ םוא עציילפ יד ןעלעטשוצרעטנוא ןוא ןהע גוצ וצ סינֿפרירעב ַא

 טניֿפעג טייהשנעמ יד ןעכלעוו ףיוא ,ןעגָאװ רעד .ןעפעלשסױרַא םהיא
 ןוֿפ עטָאלב רעד ןיא ןעכָאוקרעֿפ ףעיט ױזַא זיא ,ָא י ג טביירש ,ךיז
 ןיא טלהיֿפ רעדעי זַא ,טייהנעבוָאדועֿפ ןוא טייקגיטכעלש ,ןעביולגרעבַא
 .סױרַא םהיא ןעֿפלעה ןוא עציילפ ןייז ןלעטשוצרעטנוא סינֿפרידעב יד ךיז

 ןעציטש וצ ,ןועדנַא םער רענייא ןעֿפלעה וצ להיֿפעג סעזיד ,ןעפעלש

 -ָאז ,ןײלַא ןעשנעמ יד ײב רונ טינ טלעקיווטנע זיא ,ןעטייווצ םעד רענייא
 ןעזומ יז :ןעטֿפַאשלעזעג ןיא ןעבעל עבלעוו ,ערעיהט יד ייב ךיוא ןרעד
 ,שנעמ רעד יו ךיילג ,טֿפַאוק ועײז ןעבעגםיוַא ,ןעזײװסױרַא ךייא

 לעיֿפ ױזַא טעדנעו רעֿפ ןעמ עכלע ו ףיוא ,קיטילָאפ יד ןעד זיא סָאװ
 -יילפ יד ןלעטשוצרעטנוא סינֿפרידעב יד טינ ןעוו ,דנַאטשרעֿפ ןוא טֿפַאוק
 טייהשנעמ יד ןעכלעוו ףױַא ,ןעגָאװ םעד ןעפעלשסיורַא ןעֿפלעה ןוא סעצ
 ,טמרַאוװרע להיֿפעג ןייק ןוֿפ ,טרהיֿפעג ןעגעוו עטכעלש ףיוא ? ךיז טפעלש

 -ַאנ ַא טֿפַארק ןוֿפ סולֿפרעביא רעזיד טכַאמ ,טעטכיילעב עעדיא ןייק ןוֿפ

 רעייז ןעזײװסױרַא ךיוא ןעזומ ייז ,ךיוא ןעליוו יז .קרַאמסיב ַא ,ןָאעלָאפ
 וצ לַאעריא ַא טָאה קרַאמסיב ,לַאעדיא ועייו ןעבָאה ײז ,טֿפַארק
 -יא ַא טָאה ַאטעבמַאג .טולב ןוא ןעזיא ךרוד טלעו יד ןעשרעהעב
 ,ענַאװ ענרעבליז ַא ןעכַאמ ךיז לַאעד

 ןעבערטש סערעלדע ןַא ,לַאעדיא רערעכעה ַא ָאד רעבָא זיא סע
 טײקשלַאֿפ יד ןעדייל טינ ןעק וע ,ןעשנעמ ןעשילַארָאמ תמא םעד ןיֿפ

 ,ײרעֿפַאלקש יד ןעגָארטרעֿפ טינ ןעק רע ,טֿפַאשלעזעג רעגיטנייה ןוֿפ
 לַאעריא ןייז ,ןעשנעמ יד ןעשיווצ טייהכיילגנוא יד ןהעזוצ טינ ןעק רע
 ,טייהכ ילג ןוא טײהײרֿפ עגידנעטשלָאֿפ יד זיא
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 ייננודליב,, קעהטָאילביּב

 טפאשלעזעג רעד ןיא יורפ איד

 ןופ

 װָארעזוועי אנירעהטאק ,רד

 לאנימרעשז עּפורג רעד ןופ ןעבעגענפיורא



 - ,סינכייצרעפ-סטלַאהניא

 1 ' רעסַאפרעפ ןופ דליב

 א א א רעבעגסיורַא יד ןופ טםרָאוװ ַא

 2 : 6 טרָאוװרַאפ
 ְו / עגַארפןעיורפ יד

 רעקלעפ עוויטימירּפ ןוא עדליוו יד ייב יורפ יד

 רנאלנעכירג ןעמלַא ןיא יורפ יד

 םיור ןעטלַא ןיא יורפ יד

 רעטלַאלעטימ ןיא יורפ יד

 טייצ רעיינ רעד ןיא יורפ יד



 ווָארעזוװעי ַאנירעהטַאק .רד





 רעבעגסיורא יד ןופ טרָאװ א

 ןָא רימ ןענַאפ ,ךייא רַאפ טגיל רעכלעוו עלעכיב ןעזיד טימ

 ,ןייז טעוו עבַאנפיוא רעזנוא .טייקניטעהט עכילטפירש רעזנוא

 ."גנודליב, ,ןֶא טנייצ קעהטָאילביב רעזנוא יוװ

 .טייצ ןיא ןוא ץַאלּפ םַא ןענייז רימ סָאד ןעביולג רימ ןוא

 קרַאטש רהעז ךיז ןעבָאה טייצ עטצעל יה סָאװ םעד ץָארט

 רעבָא ,"סעיצַאקילבוּפ , עשידיא ןוא סרעשילבוּפ עשידיא טרהעמהעפ

 -נוא שענזיב -- ןעמהַאנסיוא גינייוו טימ --- סע ןענייז סנעטסרהעמ

 ןעניז ןיא ןעבָאה סרעשילבוּפ יד סָאװ עטשרע סָאד .,ןעגנומהענרעט

 ןייז טעוו עבַאנפיוא רעזנוא .ןעלהָאצעב ךיז לָאז ךַאז יד זַא ,זיא

 -דנַאטש-טפעשעג ַא ןופ סָאװ ,רעכיב עכלעזַא ןעבענוצסױרַא םוראד

 רעבָא ,םעד וצ טּפַאכעג טינ רעשילבוּפ ערעזנוא ךיז ןעטלָאוװ טקנוּפ

 רהעז ייז ןענייז עסַאמ רעשידיא רעד ןופ גנורהעלקפיוא רעד רַאּפ

 .גיטיונ

 טעוו םוקילבוּפ עדנעזעל סָאד זַא ןעפָאה םורַאד ןעליוו רימ

 רעד ןיא ןעפלעהטימ זנוא טעוו ןוא גנוטסייל רעזנוא ןענעקרענַא

 ןוא ; עגידרעטייוו יד ןופ ךיוא יווװ ,טפירש רעזיד ןופ גנוטיירברעפ

 .סרענָארּפ םעניײמעגלַא םוצ ןעגָארטיײב ןפוא ַאזַא ףיוא

 .רעבעגסיורַא יד



 טרָאװרָאֿפ

 ןע:עיש'ע ןענייז -עכיב ןעזיד ןופ ןעלטיּפַאק ףניפ עטשרע יד
 ננַאלרעּפ ן'פיוא .1900 רהָאיףופ "טפַאשלעזעג עיירפ , רעד ןיא

 ,ןעבעירשעגרעביא טצעי ייז ךיא בָאה ,רעבענסיורא ןעסָאנעג יד ןופ

 בָאה ךיא ; טטררעסעברעפ -- ףָאה ךיא -- ןוא ,טרעדנעעג סָאװטע

 ,ויא דנַאטשנענעג רעד .לעטיּפַאק ןעט-6 םעד ןעבענענוצ ךיוא

 טלעדנַאהעב טנעידרעפ ןוא ,רעניטכיוו א רהעז ,ךָאנ גנוניימ רעניימ

 ַא ןופ ץַאלּפ ןעטצנערגעב םעד ןיא רעבָא ,רעטיירב לעיפ ןערעוו וצ

 ָאד ?יוו ךיא .ךילגעמנוא ,ךילריטַאנ ,סָאד זיא ערושָארב עניילק

 ןיא טצונעב ךיז בָאה ךיא עכלעוו טימ ,ןעלעווק יד ןענעכייצרעפ

 -ערעטניא עכלעוו ,רעזעל יד ייז ףיוא ןענייצנָא ןוא ,ןעביירש ןיימ

 -וטש רעיונעג םהיא ןעליוו ןוא ,דנַאטשנעגעג ןעזיד טימ ךיז ןעריפ

 ;ןעריר

 0244, 2418 6. 082קמנבמ. 106 1טסזתנגמ 8 06ת!טזצ 021686421

 םט 08210ט, תגט1 '/מס /141088.

 סומטסמפ 1156 2864 1211 01 186 זסזמהמ 19מ0126.
 (31046. 1118?סזש 04 (1:6606-

 יהמקסמיפג 11. .{. סתחצזיניימ 1/סנסעגח 21:ז6ז .

 1,6 ''סטעמס8ט. 50010109ץ-

 ז,טסמססס{! , 51 ןסממ. 2601840110 1168 ; 186 601191מ 04 (617111244100.

 2101,סממ2מ. '1'מס 221112:0821 'תמססזצ-

 1סז88ט, 1, 11. 260160/ 500161ץ-

 21089, םז 11 023 17610.

 126261, םז 1. ע01461:438646-

 ןוזגווזסמימ, 0. ןזטשסעאצסטאוא סט אמסמז 21:614111 1111 .

 עט 6846118/04, 1. (36808100מ46 461 1116.

 .ןעטפירש-טייצ עגינייא ןוא
 0 .ק

 .1907 ,יַאמ ,קרָאי ןינ
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 .עגַארפ-עיורּפ יד

 טגיטפעשעב ןעבָאה עכלעוו ,ןענַארפ עטסניטכיוו יד ןופ ענייא

 ענַארּפ יד זיא טרעדנוהרהָאי ןעטצעל ןופ ףיולרעפ ןיא תוחומ עלעיפ

 -טימ ַא סלַא ןעמהענרעפ ףרַאד יורפ יד סָאוװ גנולעטש יד ןענעוו

 ןוא טדערעג םעד ןעגעוו טָאה ןעמ .טפַאשלעזעג רעד ןופ דעילג

 ןענייז ןעננוניימ ענעכָארּפשעגנסױא יד ןוא ,לעיפ רהעז ןעבעירשעג

 ןופ ?הֶאצ יד יו ,ןעדעישרעפ ןוא ךיירלהָאצ ױזַא טעמכ ןעוועג

 ךַאז ןייא .ענַארפ רעד טימ טגניטפעשעב ךיז ןעבָאה ,סָאװ ןעשנעמ

 ןעגעוו גנוניימ עניטפנינרעפ ַא ןעבָאה וצ םוא --- רעכיז רעבָא זיא

 ,טפַאשלעזענ רעד ןיא ןעמהענרעפ ףרַאד יורפ יד סָאװ עלעטש רעד

 -לעזענרוא רעד ןיא יורפ רעד ןופ עגַאל יד ןענרעל טשרעוצ ןעמ זומ

 -ַאברַאב ןוא עדליוו יד ייב טמהענרעפ יז סָאװ עלעטש יד ,טּפַאש

 רעטלַאלעטימ ןיא ,ןענָאיצַאזיליוװיצ עטלַא יד ןיא ,רעקלעפ עשיר

 .טייצ רענעגייא רעזנוא ןיא רעדנעל ענעדעישרעפ ןיא ןוא

 ךילנהעוועג ןעצעש עכלעוו עדליוו ייב זַא ,ןהעז ןעלעוו רימ

 יד טרעוו ,טפַאשנעגייא ערעדנַא עדעי יו רעכעה טפַארק עשיזיּפ

 ַא רַאפ טכַארטעב ,ןַאמ םעד ןופ רעכַאוװש זיא יז ואוו טרָאד ,יורפ

 -רעפ ןוא ןעפיוק ןעק ןעמ סָאװ ךַאז ַא רַאפ ,האירב ערענירעדינ

 ןעוו ,ןעסעפיוא רַאגָאז רעדָא ,ןעפרַאװקעװַא ןוא ןעצונסיוא ,ןעפיוק
 ייב ,טרהעקרעפ ןוא .סערעדנַא סָאװטע ףיוא רהעמ טינ ניוט סע

 ,טײקרַאטש טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ןעיורפ יד ואוו ,רעקלעפ ענעי

 .רעצעלּפ ערעדנַא ןיא ןוא יײמָאהַאד ןיא עדליוו יד ייכ ,.ש .ב .צ יוו)
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 םיורג רענעמ יד ןעבָאה ,(ןעלהעצרעד רעטעּפש ןעלעוו רימ יו

 -יוויצ עטְלַא עלעיפ ןיא רימ ןעהעז עבלעז סָאד .ייז רַאפ טקעּפסער

 ןערעוו ןעיורפ יד ואוו .טנייה רעדנעל-חרזמ יד ןיא ןוא ןענָאיצַאזיל

 ןעגידעירפעב וצ רונ ,ןַאמ ן'רַאפ גיײצלעיּפש ַא רונ ןייז וצ ןעגיוצרע

 ענייק ייז ןעבַאה טרָאד -- עסינפרידעב עכילטכעלשעג ענייז

 רעדָא ןעכילצעזעג ןעדנעטיידעב ןייק ,ןעטייהיירפ ןוא עטכער
 ןוא טיײברַא יורפ יד ואוו ,טרהעקרעפ .דנַאטש ןעכילטפַאשלעזעג

 .ש.ב.צ .יוװ ,עילימַאפ רהיא רַאפ טגרָאז ןוא גידנעטשטסבלעז טבעל

 טָאה ןוא טעטכַאעג ןוא טצעשעג יז טרעוו ,ןעטּפינע ןעטלַא ןיא

 רעטסעווש-םערַאה רהיא עכלעוו ןופ עטכער עכילטפַאשלעזעג עלעיפ

 .טינ ףירגעב ןייק רָאג טָאה

 ןופ סולפנייא םעד ןענרעל וצ גיטכיוו ןייז ךיוא טעוו סע

 -?עזעג רעה ףיוא (הטַארייה) ןעבעל-עהע ןופ ןעמרָאפ ענעדעישרעפ

 ןַאמ ןייא ואוו) ימַאנילָאּפ יד .יורפ רעד ןופ עגַאל רעכילטפַאש

 ,יורפ רעד רַאפ ניטסנינ טינ ל?ָאמנייק זיא (רעבייוו עלעיפ טָאה

 רעד ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ עלעיפ בא ןעננייה עמרָאפ רעד ןיא ?ייוו

 -ירדרעביא ןוא טסַאל וצ םהיא ןערעוו ןוא ,ןַאמ ןייא ןופ עציטש

 -?עזעג יד ןעטלַאהעגקירוצ ייקריט ןיא ימַאנילָאּפ יד טָאה ױזַא) .גיס

 (.גָאט ןעניטנייה זיב יורפ רעד ןופ גנולקיווטנע עכילטפַאש

 עלעיפ טָאה יורפ ןייא) ירדנַאילָאּפ ןופ דנַאטשוצ םעד רעטנוא

 עטכער-רעטומ ןופ עדָאירעּפ עטמהירעב יד ןעוועג זיא (רענעמ
 רעלַאיצָאס ס'יורפ רעד ןופ ןעטייצ ענעדלָאג יד ןוא (טַאכרַאירטַאמ)

 -ייה "עכילדניירפ ,) סומזירעטעה רעד טָאה דנַאלנעכירג ןיא .עגַאל
 ןוא טייהנהעש וצ ןעבעגעגבָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעיורפ ןופ רעז

 ףיוא גנוקריוו עקרַאטש ַא טַאהעג ,טייצ רעסיוועג ַא וצ ,(עבעיל

 ןעגיוצעגוצ ךיז ןעבָאה ייז סָאװ גנוטכַא יד ךרוד ,ןעיורפ ןופ עגַאל רעד

 םעד ןעגעוו ןעלעוו רימ יו ,טייקטסיירד ןוא גנודליב רעייז טימ

 ,רעטעּפש ןעדייר

 ןַאמ ן'טימ ןעדנוברעפ טרעוו יורפ יד יוװ עזייוו ןוא טרַא יד

 -ּליוו רעד ןעוו .טּפַאשלעזעג רעד ןיא ענַאל רהיא וצ תוכייש ַא טָאה

 סיוא טינ סָאד רע טוהט ,בייוו ַא ךיז רַאפ טביור רעדָא טע'בנג רעד



 .רעילַארטסיוא עטלַא יד ייב עינַאמערעצ-הנותח ַא

 -טיונ ַא ןענידעירפעב וצ רונ טכוז רע --- ,עבעיל רעשיטנַאמָאר

 טינ טקעל בייוו עטביורענ רעדָא עטע'בנג'עג יד ןוא ; טייקנידנעוו

 ,טפיוקעג טרעוו יורפ יד ואוו .זיוה ס'ןַאמ .רהיא ןיא גינָאה ןייק
 טלהָאצעב טָאה רע לעיפיוו ,הטרעוו לעיפ ױזַא ןַאמ םעד ייב יז טָאה

 ,ןעקנײשקעװַא ןוא ןעפיוקרעפ רעדעיװ יז רע ןעק ךיוא .רהיא רַאּפ
 טינ טייוו עיציזָאּפ עלַאיצַאס רהיא זיא ךילדנעטשרעפטסבלעז ןוא

 ,לַאטיּפַאק םענעגייא רהיא טימ טגניירב יורפ יד ואוו .עכיוה ןייק
 ןוא עטכער עסיוועג יז טָאה ,טפַאשהטריוו עיינ יד ןיא ןדנ רהיא

 ן'ןכדש רענעמ יד ואוו טרָאד .ןַאמ םוצ גינעהטרעטנוא ױזַא טינ זיא

 ןעטוג ן'טימ ייז ןעגירק וצ ךיז ןערַאטס ןוא ןעיורפ יד וצ ךיז
 .וז .ז .א .רעסעב דנעטיידעב יורפ רעד ןופ עגַאל יד זיא ,ןעליוו

 ךיוא ןעביא עפירגעב ןוא ןערהעל עזעיגילער ענעדעישרעפ

 רעד ןופ לַאזקיש ן'ףיוא סולפנייא ןעטכעלש ַא רעדָא ןעטּוג ַא סיוא

 : רעטעגדןעיורפ עלעיפ רימ ןעניפעג ןעטייצ עטלַא-רוא יד ןיא .יורפ

 דרע יד) ָאעג ,ןעיזרעּפ ןיא ַאטרַאטעסַא ,ןעטּפיגע ןיא ַאדיזיא
 סלַא יורפ יד ןעמ טניפעג רעטעּפש .וו .ז .א ,דנַאלנעכירנ ןיא



 ;רעייפ ןענילייה םעד ןעטיה וצ ,"ַאקלַאטסעוװ" ,ןירעטסעירּפ
 .סעטָאג רעטומ יד ,ַאירַאמ ץענילייה סלַא רעטעּפש ךָאנ ןוא
 ןענעק ןעיורפ זַא ,ןעביולג רעקלעפ עטריזיליוויצ-בלַאה עכנַאמ
 -וצ ןערעטכייל ַא ,רעטעג יד טימ רהעקרעפ ןערעסעב ַא ןעבָאה

 -סעירּפ ,סניטעּפָארּפ רַאפ ייז ןעמ טלַאה רַאפרעד ןוא ,ייז וצ טירט

 ,טנערהעל ןעגעגַאד םוהטנעטסירק סָאד .ןעכיילג רעד ןוא סנירעט

 יד ןיא יז זַא ,זײב-סָאדלַא ןופ עלעווק יד ןיא יורפ יד זַא

 ןעמוקענ זיא רהיא ךרוד ןיא ,לַאפ-ןעדניז ןעטשרע םעד ןופ עכַאזרוא
 טגירעדעינרע םעד ךרוד זיא יורפ יד .טלעוו רעד ףיוא טדיוט רעד

 רהיא ןעבָאה םיחלנ יד סָאװ סעֶלַא .ךילטפַאשלעזעג ןערָאװעג

 טעװ יז ביוא ,ןדע ןנ ןיא ץַאלּפ קיטש ַא זיא ןענָאזוצ טנעקעג

 -רעפ ןעצנַאנ רהיא ןעבעגקעוַא ןוא רעטסיולק ןיא ןעטערטניירַא
 רעבָא ,םיחלג יד רַאפ טניולעג ךיז טָאה סָאד .עכריק רעד וצ ןענעמ

 -פעזעג ןופ ןעלּפַאטש עלעיפ ףיוא רעטנורַא םעד ךרוד זיא יורפ יד

 .רעטייל ןעכילטפַאש
 טא יד ןענייז יורפ רעד ןופ עגַאל רעד ריפ גיטכיוו רהעז

 ןעריטסיזקע עכלעוו ,ןַאמ םוצ ןעגנוהיצעב ערהיא ןעגעוו עפירגעב

 } רעדנעל ענעדעישרעפ ןיא ,עיצַאזיליוויצ ןופ ןעפוטש עסיוועג ףיוא

 עטצעזעגנעגעג ץנַאג ןעגניירב ּלָאמ סעכנַאמ זַא ,טריסַאּפ סע םגה
 ;עּביולג עדליוו יד .ןעטַאטלוזער עבלעזיד טעמכ עפירגעב עלַארָאמ

 -רעד ןוא ,ןַאמ ם'ןופ סינעפעשעב ערעגירעדעינ ַא זיא יורפ יד זַא
 זיב יז ן'עטַאמרעּפ ןוא ,היח ַא יו ןעלדנַאהעב יז רע געמ רַאפ

 עלַא ןָאהט ןעיורפ יד ןעזומ עדליוו ערערהעמ ייב .טדיוט םוצ

 ,ןענייאוו ייז עכלעוו ןיא ןעטלעצעג יד ןעכַאמ : טײברַא ערעווש

 -נַא םעד ףיוא טרָא ןייא ןופ ןעהיצ ייז ןעוו תואשמ עֶלַא ןעּפעלש

 שיפ?עש יד ןעּפַאכ ןוא רעסַאװ ןיא זלַאה ן'זיב ןעהעטש ייז ; ןערעד

 -דרע וואו ; םי גערב ןייב ןעניואוו ייז ואוו טרָאד ,סרעטסיוא ןוא

 ,האובת יד ןעדיינש ןוא ייז ןעעז טלעקיווטנע לעסיב ַא זיא טייברא

 יד דנערהעוו --- ,ןעבעוו ןוא ןעניּפש ןוא ייז ןעכָאק םודעמוא ןוא

 ןוא זיוה םֹורַא ױזַא טַאלג ןעצנעליופ רעדָא געירק ןערהיפ רענעמ

 ךיז ןעגָאלש ערליוו עזיר ,טּפַאשהטריװ יד רעביא ןעװעטַאבעלַאב
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 ןענעק ייז ?עיפיוו ןעּפַאכ ןוא ןעביור וצ ייז ןעכוז ןוא ןעיורפ רַאפ
 ןָאהט וצ ןעטסנעיד עטונ עלעיפ טניימ סָאד ?ייוו ,ןענירק רונ

 .טײברַא עלַא

 זיא יורפ יד זַא ,ףירגעב ַא ןעבָאה ןעגעגַאד "עטריזיליוויצ ,, יד

 ןוא ,"ףּפעשעג סעגיניזטכייל ַא ,ןעזעוו סעטרַאצ ,סעלעדע , ןַא
 ןייק וליפא ,טיײברַא ערעווש טימ ןעגיטסעלעב טינ יז ףרַאד ןעמ

 ףרַאד יז ;ןעטרַאוװרע טינ רהיא ןופ ןעמ ףרַאד טייברַא-ּפָאק עטסנרע
 יד .טייהשנעמ יד ןעניישעב וצ גנורעיצ ןימ ַא סלַא ןענעיד רונ

 וצ בוח רעד טגעיל ייז ףיוא ; טיײברַא ערעווש עלַא ןעוהט רענעמ
 ןעוהט ןעיורפ .יד דנערהעוו ,עילימַאפ יד ןענרָאזרעפ ןוא ןעזייּפש

 עסיז יד ןענָארט טינ וליפא ןעליוו ןוא טייברַא-זיוה עטכייל יד רו:

 ןעלטימ עלַא טימ יורפ יד טכוז ָאד .רעדניק יד ןעהיצרע ןופ טסַאל

 -רעפ ַא טימ ךיז ןעגרָאזרעפ וצ ,ןַאמ ַא ןענירק וצ רעלענש סָאװ

 .טסנידרעפ ןייז ףיוא ןעבעל וצ זָאלגרָאז ידכ ,רעצישעב ןוא רעגרָאז

 טינ ןענייז עדנעטשוצ עדייב עזיד זַא ,ןהעז וצ טכייל זיא סע

 ןוא תוחכ ערהיא רעביא יורפ יד טײברַא עדליוו יד ייב ;לַאמרָאנ

 זומ עדליוו עכנַאמ ייב .המהב ַא יו רעסעב טינ טלעדנַאהעב טרעוו
 טינ ךיז רָאט ,טָאג ַא רַאפ ןַאמ םעד ןעטכארפשב רַאגָאז יורפ יד

 -עװנַא ןייז ןיא ןעסע טינ וליפא רָאט ןוא ,ּפָאק ןייז וצ ןערהירוצ

 ,ןעננוגירעדעינרע ךס ַא ןעלהעפענ ןעזָאל ךיז זומ ןוא ,טייהנעז

 ייב --- .ננולעטש עכילשנעמ רהיא קעװַא ןעצנַאנ ןיא ןעמהענ עכלעוו

 טרעוו ,ןעבעלד-ןעטיזַארַאּפ ַא טבעל יז וָאוװ רעקלעפ עטריזיליוויצ יד

 -קעּפסער גינייוו טרעוו ,טסַאל ַא סלַא ןַאמ רהיא ןופ טכַארטעב יז

 טמוק סע ןוא ,עטכער עכילטפַאשלעזעג נינייוו רהעז טָאה ,טריט

 יורפ יד יוװ עפוטש ערעסעב ַא ףיוא טינ טהעטש יז זַא ,ףוסל סיוא

 .ןערַאברַאב יד ייב

 -רע עלעפ עדייב ןיא טרעוו אפוג יורפ יד .סָאװ זיא הרצ יד

 ןהעטש טינ ןעק יז זַא ,קנַאדעג םעד טימ טניואוועגנייא ןוא ןעגיוצ

 ןופ ןערעוו טּפַאכעג רעדעווטנע זומ יז זַא ; סיפ ערהיא ףיוא ןיילַא

 טינ רָאנ ךיז טלעטש יז ןוא ,ןַאמ ַא ןעּפַאכ וצ ןעכוז רעדָא ,ןַאמ א

 ןעכיילגרעפ ייז ןעמ ןעק עדליוו יד ייב .ןייז שרעדנַא ןעק סע זַא רָאּפ



 וצ טייקכילגעמ יד טינ ,הטומ םעד טינ טָאה רעכלעוו ףַאלקש ַא וצ

 -ּכָאנ ,סענעגיוצרעפ ַא יװ יז זיא עטריזיליוויצ יד ייב .ןערילעבער

 ןוא תורצ םהיא ןופ ןעדייל ןערעטלע ענייז סָאװ ,דניק סענעבעגעג

 ָאד טרעה יז .ןעבעל ןעצנַאנ ןייז ךילקילגנוא ךיוא זיא ןיילַא רע

 סעּפע לָאז יז טינ ןעמ טרַאוװרע רהיא ןופ זַא ,ןָא זייוודניק ןופ

 : ?עטימסנעבעל ענעגייא רַאפ ןעגרָאז טינ וליפא ףרַאד יז ,ןָאהטפיוא

 רעד טמהענ רעטעּפש ,סעציילּפ סרעטָאפ רהיא ףיוא יז זיא רעהירפ

 ,עעריא רעד טימ סיוא טסקַאװ יז .טסַאל ערעווש יד רעביא ןַאמ
 סע זַא ןוא דנַאטשוצ רעלַאמרָאנ ַא זיא ןעבעלדןעטיזַארַאּפ ַאזַא זַא

 .ױזַא ןעבעל עלַא לייוו ,טכער זיא

 עדנעקנייד עלעיפ רעקלעפ עטריזיליוויצ ייב סע טיג ,ךילריטַאנ

 .ןעבעל ן'ףיוא שרעדנַא ןעקוק עכלעוו ,ןעיורפ עגידנעטשרעפ ןוא

 עטּכער ןוא ןעיגעליױוירּפ עלַא ןעסינעג וצ םוא זַא ןעהעטשרעפ ייז

 -טימ יד ןעזומ ,רעדעילנטימ ערהיא ןעבענ ןעק טפַאשלעזעג ַא סָאװ

 -לעזעג רעד ןיא טַײברַא ?ייהט רעייז ןענָארטיײב טסבלעז רעדעילג

 טכער ַא טָאה רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא ךיז ןיא ןעהעז ייז .טפַאש

 ןעבעל ןעליוו ייז .ןעננובערטש עכילריטַאנ ענייז עֶלַא ןעביאוצסיוא

 -נעמַאזוצ ןיא ןעמוק ייז --- ןוא ,ןעבעל ןערעטיירב ַא ,ןערעלופ ַא

 -גיטעהט-ןעיורפ ןעגעוו ןעעדיא עטקנערשעב עטלַא יד טימ סיוטש

 לעדנרעק סָאד ; טייהנעדעירפוצנוא ןופ ןעמָאז יד ןעעז ייז .טייק

 -ןעיורפ יד סױרַא טצָארּפש סע זיב ,ךיז טלעקיווטנע ןוא טסקאװ

 .עגַארפ

 עדעי ףיוא ןענייווצ ערהיא טײרּפשרעפ עגַארפ-ןעיורפ יד ןוא

 רעד ןיא ,קירבַאפ ןיא ,םייה רעד ןיא :ןעבעל ןופ סינטלעהרעפ

 טסנוק ןופ ,טפַאשנעסיו ןופ ןעזיירק יד ןיא ,טלעוויסטפעשעג

 ענעדעישרעפ ןיא טקירדעגסיוא טרעוו עגַארפ יד .רוטַארעטיל ןוא

 ןעטשניוועג םוצ טינ טייוו ןערהיפ סָאװ עכלעזַא ןיא לָאמַא ,ןעגעוו

 ןענרעל ןוא ןעטיײברַא וצ טכער סָאד ןעיורפ יד ןערעדָאפ ָאה ,לעיצ

 -הֵאוװ יד ייב ןעמיטש וצ טכייליפ --- טרָאד ,רענעמ טימ ךיילג ךיז

 סע .ףיילג וצ רענעמ יד טימ ךיז ןעדיילק וצ רָאג רשפא רעדָא ןעל

 ינָאק יד .ןָאיצַאּפיצנַאמעדןעיורפ ןעגעוו רעדליּפעג סיורג ַא טרעוו
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 -רעביא טעוװ םלועה רדס רעד זַא ךיז ןעקערש ןעגנוטייצ עוויטַאװרעס

 ןעיורפ יד וצ ןעפרַאו עלַארעביל טשרמולכ יד .ןערעוו טרהעקעג

 סעלַא זַא ,ןייא ךיז ןעדייר ןוא ןעטנעמילּפמָאק עגיטיידייווצ רָאּפ ַא

 ןעבעלפיוא רעדעיוו טעוװ ןעצרוק ןיא ןוא ,ניהור ןערעוו קירוצ טעוװ
 -סגנוקנעד יד ןעמעוו ייב ,ןעיורפ יד רעבָא .גנונדרָא עטלַא עטוג יד

 ייז .ןערעפעלשנייא טינ קירוצ ןעמ ןעק ,טכַאוװרע טָאה טּפַארק

 .טירט ןוא טירש ןעדעי ףיוא עטכער-ןעשנעמ ערעייז רַאפ ןעפּפמעק

 עלעעז ןוא רעּפרעק רעייז םהיא ןעפיוקרעפ ןוא ןַאמ ַא ןעגירק וצ

 רעייז רהעמ טינ זיא --- לעטימסנעבעל ערעייז ןופ זיירּפ םעד ריפ

 טינ ןערעדָאפ ייז .ןעבעל ןיא ןיז ןערעפעיט ַא ןעכוז ייז .לַאעדיא
 ,ןעטלַאהסיוא ייז לֶאז רע ,בעיל ןעבָאה ייז ןעמעוו ןַאמ םעד ןופ

 בעיל טָאה רע עכלעוו יורפ יד זַא טינ טרעדָאפ ןַאמ רעד יוװ ױזַא

 .ןעטלַאהסיוא םהיא לָאז

 טגָארט ןוא ןיילַא ךיז ףיוא ךיז טציטש יורפ עגידנעטשרעפ ַא

 טָאה יז ןעוו .םישעמ ערהיא רַאפ טײקכילטרָאװטנַארעּפ יד ןיילַא

 ,יז יא ןעטלַאהפיוא לָאז ןַאמ רעד זַא טינ יז טרעדָאפ דניק ַא
 דניק סָאד רַאפ ןעגרָאז ףרַאד יז זַא טהעטשרעפ יז .דניק סָאד יא

 -יוויִרּפ עלעיצעּפס ענייק טינ טגנַאלרעּפ יז .ןַאמ רעד יװ טוג ױזַא

 ןעגנוקנערשעב ערעדנוזעב יד ןעפַאשבָא לָאז ןעמ רונ ליוו יז ,סעינעל

 ףיוא טנעידהעפ יז ,ןעגנוניימ ערהיא ןיא טסנרע זיא יז .רהיא ןעגעג

 ערהיא ןופ גנוטכַא ןוא עבעיל יד ךיוא טנעידרעפ יז ,ןעבעל רהיא

 טיג ןוא זייווכעלסיב ךיז טניוב טפַאשלעזעג יד ןוא ,ןעשנעמטימ

 סָאד טנעידרעפ יורפ ַאז ַא סנעטסגינייוו זַא גידנעהעזנייא ,ךָאנ

 -ןעיורפ יד טזייל יורפ ַאזַא .ןַאמ ן'טימ גנולעטש רעכיילנ וצ טכער

 .ןייֵלַא ךיז ןופ גידנעגנַאפנָא עגַארפ

 עטלַא יד ןיא ךיוא זַא ,רימ ןעהעז עטכישעג יד גידנעזעל
 ןעבָאה ,רעטלַאלעטימ ןיא ןוא םיור ןיא ,דנַאלנעכירג ןיא ,ןעטייצ

 עכלעוו ,ןעגנוטכירנייא יד ןעגעג טרילעבער ןעיורפ עגידנעטשרעפ

 טרעדָאפעג ןעבָאה ייז .גיטסייג ןוא שיזיפ ,ןעפַאלקש וצ ייז ןעכַאמ

 עטכער עכיילג ןופ גנונעקרענַא עכילטּפַאשלעזעג ןוא עכילצעזעג

 ךיוא ןוא .רעגריב עגירעביא עלַא טימ ךיילג סונעג ןוא טײברַא ףיוא
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 ןענעגאד טלעטשעג ךיז ּפעק עוויטַאװרעסנָאק ןעבָאה ,טצעי יוװ ןַאד

 ,יירשענ ןעניבייא םעד ןעירשענ ןעבָאה ייז .ןעגנורעדָאפ עכלעזַא

 רהיא זַא ,ןַאמ םעד בעילוצ רונ ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא יורפ יד זַא

 ּבורח טעוװ טלעוו יד זַא ןוא ,רעמיצפָאלש ןיא ןוא ךיק ןיא זיא ץַאלּפ

 טָאה יוזַא .ןעננורהיפנייא ערעדנַא ןעכַאמ טעוו ןעמ ביוא ,ןערעוו

 -עב רעד וליפא לַאפ ןעסיוועג ַא ןיא טקירדעגסיוא .ש .ב .צ ךיז

 ןענייז ןעיורפ יד, :ָאטַאק ןַאמסטַאַאטש רעשימיור רעטמהיר

 ןעלעוו ייז ןעוו ןוא ,טייהיירפ ןעליוו ייז ,ןעדעירפוצנוא סעלַא טימ

 ןוא ,רענעמ ,זנוא טימ ךיילנ ןערעוו הלילח ייז ןעלעוו ,יירפ ןערעוו

 טָאה רע ןוא "! ןעשרעהעב זנוא ןעלעוו ךָאנ רשפא ייז ןעלעוו ןַאד

 ןוא ןעיורפ יד ןעשרעהעב ןעזומ רענעמ יד זַא ,ט'הנעט'עג קרַאטש

 .ןענייווש ייז ןעכַאמ

 טעװארּפעגוצ תונעט עבלעזיד רהיא טרעה ןעטייצ עניטנייה

 -נעסיוו טשרמולכ טימ טכירענוצ ןוא טעטינַאמוה לעסיב ַא טימ

 ,ןעבירשעגנ גנַאל טינ ָאד טָאה הטימס דנערווער ַא רענייא .טפַאשי

 ואוו) ןערימוסנָאק וצ רונ ןערָאװעג ןעפַאשעב ןענייז ןעיורפ יד זא

 רַאפרעד -- (טינ רע טביירש "גנוקעלּפטנע , עזיד ןעגָארקעג טָאה רע

 ןָא רָאנ ןעביוה ןעיורפ סָאװ טימרעד ןעדעירפוצנוא רהעז רע זיא

 ן'ףיוא ןייֵלַא ךיז רַאפ ןענעידרעפ וצ ןעכוז ןוא רעריצודָארּפ ןערעוו וצ

 .ןייז וצ ףרַאד סע יוו ריױּפַאק עדַארג זיא ,רע טגָאז ,סָאד .ןעבעל

 טכַאמ רעכלעוו םענייא טימ ןעריטוקסיד וצ סָאװ ָאטינ זיא סע

 זַא ןעזייוועב וצ טכייל זיא סע .ננוטּפיוהעב עטעדנירגעבנוא אזַא

 ןוא ,רעריצודָארּפ ןייז ןעפרַאד ןוא לָאמ עלַא ןעוועג ןענייז ןעיורפ

 זיולב ןערעוו ,ןעיורפ ייס ,רענעמ ייס ,ןעשנעמ לייהט ַא ןעוו זא

 טוג א ןיא ןייז וצ ףרַאד סע יוװ ריױּפַאק ן ַא ד סע זיא רערימוסנָאק

 דנערווער ַא זיא רעביירש רענעי אלימ .טפַאשלעזעג רעטנעדרָאעג

 רעבָא ;קנַאדעג ןעיירפ ןעדעי ןעסיוטשרעפ וצ זיא ףורעב ןייז ןוא

 יו ןַאמסטּפַאשנעסיװ ַא ןופ ןעגנוניימ עכלעזַא טרעה רהיא ןעוו

 ןוא סעציילּפ יד טימ רהיא טשטעווק ,ּפוָאק .ד דרַאודע

 רָאטקעטיכרַא רעטונג ַא ןייז ןעק רענייא יו ױזַא זַא ,ןעבענוצ טזומ



 טשייז +=

 -ַאווע רעסיורג ַא זַא ,ןעריסַאּפ ןעק ױזַא ,דרָאלדנעל רעטכעלש ַא ןוא

 . . .רָאטַאװרעסנָאק רעקרַאטש ַא ןייז לָאז טסינָאיצול

 ; רענעמ יו רעכַאוװש ןענייז ןעיורפ : ױזַא טריפָאזָאליפ ּפוָאק

 טלָאוו ,רענעמ יד ריפ ךַאז עניטיונ ַא ןעוועג טינ ןעטלָאװ ייז ןעוו

 (ןעיורפ יד ןופ .ה .ד) ייז ןופ ןייזַאד ס'מוא ףּפמַאק ןעסיורג םעד ןיא

 וצ סנַאש ַא ןעבָאה ןעיורפ יד .ןעבילבענ טינ רוּפש ןייק דלַאב

 ןופ סינפרידעב ַא ןענידעירפעב ייז ?ייוו ,רַאפרעד רונ ןעריטסיזקע

 -הטַארייה רהיא ןיא עטכער גינייוו יורפ יד טָאה רַאפרעד .רענעמ יד

 ַא ןוא רעזייּפש ַא םהיא ןיא טנעקרענַא יז ; ןַאמ ן'טימ טקַארטנָאק

 ,זיוה ןייז ןעטיהבא ,יירט ןייז םהיא יז זומ םורַאד ןוא ,רעצישעב

 ,יורפ ןייז יירט טינ זיא ןַאמ רעד ןעוו .םהיא ןערהע ןוא ןעצעש ןוא

 םורָאװ ,םהיא וצ ןעבָאה טינ רָאנ ךילטנענייא טכער טימ יז ןעק

 עכלעוו,ערעדנַא ךיוא ןעפיוק רע געמ ,טפיוקעג יז טָאה רע יװ ױזַא .

 .ןעלהָאצעב וצ ןהעטשעב רונ ןעק רע ביוא ,ןעפיוקרעפ ךיז ןעליוו

 -רעביא ןוא ןענידניז וצ טכער טינ זיא ,ּפוָאק טגָאז ,ןעגעווטסעד ןופ

 סָאד םורָאװ ,שיא תשא ןַא טימ ןענידניז וצ הלוע ןַא זיא טּפיוה

 טימ ןעגידניז רעדעיוו ןענעק ענעי ןופ רענעמ יִד זַא ,ךָאד טסייה

 רַאד ןַאמ רעדעי זַא ,ּפו ַא ק יפ לע ,זיא לַאעדיא רעד .בייוו ןייד

 עצנַאנ יד יו רהיא טימ ךיז ןערעטלע ןוא בייוז ןייז ןייז סנרפמ

 -עגבָא ןַא זיא יז זַא ,ןעסיוו רעבָא ףרַאד בייוו יד .ךיז טרהיפ טלעוו

 ,הברדא .ןעגעגַאד ןעצעזוצסיוא סָאװ טינ רָאנ טָאה ןוא ,עטפיוק

 טלָאװ טינ ביוא םורָאװ ,טוג רהעז רהיא רַאפ ךיז טניוֿפ רוחסמ רעד

 רעד ןופ עכעלפרעביוא רעד ןופ ןערָאװעג טגיליטרעפ גנַאּפ ןיוש יז

 .דרע

 ץנַאג גנוניימ ןייז סױרַא ךיז טגָאז רעטרהעלענ רעסיורג רעד

 ךֶאנ גנוטּפיױהעב ןייז ְךֶאֹנ סָאװ טינ רָאנ טרַא םהיא ןוא ,טושפ

 םלוע רדס ַאזַא זַא ,טניימ רע ! סעקטוטיטסָארּפ ןעיורפ עֶלַא ןענייז

 ריפ רהעז ךיז סע טניול םעד ץוח ַא ןוא ,גידנעטשנא ץנאנ זיא

 ענידנעטשנַאנוא ןעיורפ ענעי ןענייז ,ךָאנ ננוניימ ןייז ךָאנ .ןעיורפ יד

 טימ עטכער עכיילג ןעבָאה וצ ןוא גיגנעהבַאנוא ןייז וצ ןעכוז עכלעוו

 יד רֶעטנוא ןעבָארג ,רֶע טגָאז ,ןעיורפ עכלעז ַא לייוו ,רַענָעַמ
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 ,רונ טנייצ סעֶלַא סָאד .טפַאשלעזעג רעגידנעטשנַא רעד ןופ ןעלייז

 ןעמ ןעכלעוו ףירגעב ןעשלַאפ ַא טימ ףיוא טסקַאװ ןעמ ןעוו זַא
 םעד ןייא טינ רָאג טְלַאפ ,תורוד עטרעדנוה ןופ טנע'שרי'עג טָאה

 ,דנורג ןעניטכיר א טָאה רע ביוא ,ןהעז ןוא ןעריזיטירק וצ ףירגעב
 ,םינינב םעד ףיוא טיוב ןעמ ןוא השמ תרות רַאפ ןָא סע טמהענ ןעמ
 -ןעשנעמ ןעדנוזעג ןופ ךיוה ןעטסעדנימ םעד ןופ ןייא ןעלַאפ עכלעוו
 טייקנידנעווטיונ יד ןייא אי ןיוש טהעז ןעמ זַא ,רעדָא .דנַאטשרעּפ

 ןוא דנַאה ן'טימ קעװַא סע ןעמ טכַאמ ,עגַארפ יד ןעלדנַאהעב וצ

 יױװַא רעמיא זיא סע, : טרָאװכירּפש ןעטְלַא ן'טימ ךיז טגיהורעב ןעמ
 "! רעמיא ףיוא ןעביילב ױזַא טעװ סע ןוא ןעוועג

 .ןעוועג ױזַא רעמיא זיא סע זַא גיטכיר טינ רָאנ רעבָא זיא סע
 זַא ,ןהעז רימ ןעלעוו ןערידוטשכרוד עגַארּפ יד רונ ןעּפרַאד רימ
 טַארוּקָא ןעוועג זיא רעצעלּפ עלעיפ ןיא ןוא ןעטייצ עלעיפ ןיא

 ,סרעוהט יד ןעוועג ןענייז ןעיורפ יד ,טסייה סָאד --- ,טרהעקרעפ
 ; רעקרעװדנַאה יד רַאגָאז ןוא ,רעלדנעה יד ,רעטיײברַא-דרע יד

 ןענייז ןוא טײברַאדזיוה יד ןָאהטעג ןעבָאה רענעמ יד דנערהעוו
 ןופ טלהעצרעד סוטָאדָאר ע ה .ןעיורפ יד ןופ גיגנעהבַא ןעוועג

 טניפענ עלעפ עכילנהע .ןעטּפיגע ןעטלַא ןיא ןעגנורהיפנייא עכלעיַא

 -רעד ןָאטסנניוויל .,דנַאלנעכירג ןעטלַא ץנַאנ ןיא ךיוא ןעמ

 -יטפעשעב ןעיורפ יד ואוו ,ַאקירפַא ןיא רעצעלּפ עלעיפ ןופ טלהעצ
 ,דרע יד ןעטיײברַאעב ,דנַאל ןעצנַאנ ןרעביא לעדנַאה טימ ךיז ןעג

 .ןעבעל ןעגיטעהט ַא רהעז טּפיוהרעביא ןערהיפ ןוא רעזייה יד ןעיוב
 -רעפ רעייז טלעקיווטנע ןעבעל טרָאס ַאזַא זַא ,ייברעד טקרעמעב רע

 ןרעדנָאז ,טייהיירפ רונ טינ ייז טיג ןוא ,ןעלוקסומ ערעייז יו דנַאטש

 טפּפמוטשעגבָא ןערעוו עכלעוו ,רענעמ יד רעביא טפַאשרעה ךיוא
 גידנעגיטפעשעב ןוא זיוה וצ גידנעטש גידנעציז ,טלעטרעצרעפ ןוא

 . . .םינכש יד ןעדיירעב ןוא היק ןעקלעמ ,ןעבעוו ,ןעהענ טימ ךיז

 ַא טינ ןיא עגַארפךךעיורפ יד זַא ,ָאזלַא ןהעז ןעלעוו רימ

 ,סעקרעיירש-רעבייוו עכילטע ןופ טכַארטעגסיױוא ,ךַאז עשידָאמדיינ
 רעד ןופ עגַאל רעלַאיצַאס רעד ןופ סױרַא טמַאטש יז זַא ןערעדנאז

 ןוא ןַאמ ןופ ןָאיציזָאּפ עכיילגנוא יד יװ טלַא ױזַא זיא ןוא ,יורפ
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 גנוזייל יד ןוא .טפַאשלעזעג רעד ןיא ןוא עילימאפ רעד ןיא יורּפ

 רונ ףרַאד ןעמ .ךַאז עכילגעמנוא ןַא טינ רָאנ זיא עגַארפ רעד ןופ

 -נוא ןוא טצישעב ןייז ףרַאד יורפ יד זַא ,קנַאדעג םעד ןעטָארסױא

 ,ןוקעּפָא ןַא ןעבָאה ףרַאד יז זַא ,זיא סע ןעמעוו ןופ טציטשרעט

 םעיינ ַא .יז ןעגרָאזרעּפ ןוא ןעסַאּפפיוא רהיא ףיוא לָאז רעכלעוו

 :רעטכעלשעג עדייב ןופ תוחומ יד ןיא ןעלצרָאװנייא ןעמ זומ קנַאדעג

 סענעסקַאװרענוא ןַא רעדָא טיזַארַאּפ ַא טינ ןוא ,שנעמ ַא זיא יורפ ַא

 -ענייא רהיא ןעבעל וצ ןַאמ רעד יוװ עטכער עבלעזיד טָאה יז .דניק

 -טפַאשלעזעג ןעטסייל ,ןעטייקניהעפ ערהיא ןעביאסיוא ,ןעבעל םענ

 ןעגנע רעייז ןופ סױרַא ןעליוו ןעיורפ עלַא טינ .עטסנעיד עכיל

 ; טײברַא-ּפָאק עטסנרע ןָאהט וצ גיהעפ ןענייז עלַא טינ ; זיירק

 סָאד ןעבָאה ןעזומ ,ןָאהט סָאװטע ןענעק ןוא ןעליוו סָאװ יד רעבָא

 .טפַארק רעייז ןעביאוצסיוא טייקכילגעמ יד ןוא טכער

 ןיא יז ;ןַאמ םוצ סינעּפעשט-וצ ַא טינ זיא יורפ יד ,ץרוק

 ַא ןופ ?ייהט ןייא זיא יז .םהיא ןופ רעגרע טינ ןוא רעסעב טינ

 .לייהט רעדנַא רעד זיא ןַאמ רעד ןעכלעוו ןופ ,סעצנַאנ סעסיוועג

 ןעטלַאהוצפיוא םוא ,טכיוועגכיילג ַא ןיא ןייז ןעזומ ןעלייהט עדייב

 טפַאלקשרעפ זיא ?ייהט ןייא ןעוו .עצנַאג סָאד ןופ עינָאמרַאה יד

 ןעוו .עצנַאנ סָאד ףיוא בא סָאד ךיז טפור ,טקירדרעטנוא רעדָא

 ַא טבעל ,יורפ רעדָא ןַאמ ,ןייז טינ לָאז סע רעכלעוו ,ל?ייהט ןייא

 םעד רַאפ ךילדעש ןייז טגנידעבנוא סָאד זומ ,ןעבעל ןעשיטיזַארַאּפ

 רענירעדעינ ןענייז ןעיורפ זַא ףירגעב רעד .ךיוא לייהט רעדנַא

 ןייז עדייב ןעפרַאד ייז .ןערעוו טלעצרָאוועגסיױא זומ רעכעה רעדָא

 .טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדעילגטימ עיירפ ,עכיילנ
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2. 

 .רעקלעפ עוויטימירּפ ןוא עדליוו ייב יורפ יד

 זיא רעקלעפ עוויטימירּפ ןוא עדליוו ייב ןעיורפ ןופ עגַאל יד

 ןיא ןוא ?ענוק-דרע םעד ןופ ןעלייהט ענעדעישרעפ ןיא ןעדעישרעפ

 ןעמרָאפ יד ןופ טסולפנייאעב לעיפ טרעוו יז .ןעטייצ ענעדעישרעפ

 קלאפ עסיוועג סָאד ןעכלעוו ןיא געוו םעד ןופ ,ןעבעל-ןעילימַאפ ןופ

 רעדָא ןעננַאפ-שיפ ,דנַאי .ש .ב .צ יוװ ,לעטטימ-סנעבעל ענייז טגירק

 ם'ןופ גנולקיווטנע עלערוטלוק יד ןופ ןוא --- ,.וו .ז .א ,טייברַא-דרע

 רעח ןופ גנולעטש רעד ןעגעוו טגָאז ?עע צ ט ַאר .קלָאפ ןעסיוועג ,

 ,ךורּפשרעדעיװ טימ לופ זיא יז זַא ,רעקלעפ עוויטימירּפ ייב יורפ

 טייקגיטכערעננוא יד רונ .עטריזיליוויצ-ךיוה יד ייב יוו ױזַא רָאג

 .רעקלעפ עדליוו יד ייב לַאטורב רהעמ לעסיב ַא סיוא ךיז טנייצ

 רעד ןופ טסַאל יד זיא רערעווש סְלַא קלָאפ סָאד רעמערָא סָאװ ןוא

 ןוא רענעמ ךיז ןעניטפעשעב ןעטייצ עטלַא-רוא יד ןיא --- .יורפ

 עכיילנ עהַאנייב ןענָארט ,טײברַא ןעטרָאס עבלעזיד טימ ןעיורפ

 -רעּפרעק ערעייז ןיא גינייוו רהעז ךיז ןעדיישרעטנוא ןוא ,רעדיילק

 ייב ןליפא רעדָא ,עדליוו יד ייב .ןעטפַאשנעגייא עגיטסיינ ןוא עכיל

 ֿפָאק ןופ ןהעזסיוא סָאד זיא רעקלעפ עטריזיליוויצ יד ןופ ןרעיוב יד

 ןייק ָאטינ ןיא סע .ןעיורפ ייב יו רענעמ ייב רעבלעזרעד טעמכ

 רעד ןיא ,טפַארק רעשיזיפ ןיא ,סקואוועג ןיא דעישרעטנוא רעסיורג

 ,רענייא רעזנוא ןעוו .ןעטייהניואוועג ןוא ןערעינַאמ יד ןיא ,עמיטש

 םוצ דעיאמַאס ַא רעדָא רעינַאגַאטַאּפ ַא טהעז ,רעטריזיליוויצ ַא
 ַא ןופ ןַאס ַא ןעדיישרעטנוא ךיילנ טיִנ רֶע ןעק ,לֶאמ ןעטשרע



2 1 

 ענַאל רעכילטפַאשלעזעג רעד ןיא דעישרעטנוא רעסיורג ןייק .יורפ

 טינ םורַאד רעקלעפ עוויטימירּפ ייב טָאה ןעיורפ ןוא רענעמ ןופ

 ייב ןעבעל-ןעילימַאפ ןופ עמרָאפ יד זיא םעד ץוחַא .ןייז טנעקעג

 רענעמ ןופ טייהכיילג רעד וצ גיטסניג ךיוא רעקלעפ עוויטימירּפ

 .ןעיורפ ןוא

 עיִלימַאפ רעד ןופ ןוא הטַארייה ןופ גנוהעשטטנע יד רעביא

 ןוא קאבבול ,ןַאננעלק'מ ,ןעפָאכַאב .ןעגנוניימ ענעדישרעפ ָאד ןענייז

 טשרעוצ זיא רעקלעפ עוויטימירּפ ייב זַא ,ןעטלַאה ערעדנַא עלעיפ

 -טבעלשעגנ רעד ןוא ,עהע ןופ עמרָאפ עטמיטשעב ןייק ןעוועג טינ

 ַא ןופ ןַאמ רעדעי : רעטשימרעפ ַא ןעוועג זיא רהעקרעפ רעכיל

 טימ יורפ עדעי ןוא ,יורפ רעדעי טימ טבעלעג טָאה םַאטש ןעסיוועג

 ,רעדניק יד רַאפ טגרָאזעג ןעמַאזוצ עלַא ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,ןַאמ ןעדעי

 ."'הטַארייה עלַאנומ ַָאק, עמרָאפ עזיד ןָא טפור קָאבבול

 עכנַאמ גָאט ןעגיטנייה ְךֶאנ ןעבעל דנַאטשוצ ַאזַא ןיא זַא טגָאז רע

 רַאיטָאט ןוא רוהיט ,ריאַאנ ןעמַאטש יד ,ַאקירפַא-דיז ןופ ןעמשוב

 עמרָאפ רעד ךָאנ זַא ,טעטּפױהעב ןעּפָאכַאב .וו .ז .א ןעידניא ןיא

 -זירעט ע ה ןָא טפור רע עכלעוו) הטַאחייה רעלַאלנומָאק רעד ןופ

 ,ט כ ע ר"ר ע טומ ןופ םעטסיס יד ןערָאװעג טרהיפעגנייא זיא (סומ

 יד ,יורפ רעד ןעפרָאװרעטנוא ןעוועג זיא ןַאמ רעד רעכלעוו ןיא

 זיא השורי ,רעטומ רעד ךָאנ ןעוועג סחיימ ךיז ןעבָאה רעדניק

 ןעבָאה ןעיורפ ןוא ,רעטכעט יד וצ רעטומ יד ןופ ןעגנַאגעגרעביא

 םעטסיס יד .טלעוו רעשיטילָאּפ רעד ןיא טכַאמטּפױה יד ןעסעזעב

 :עפוטש עטירד יד ,ןעפָאכַאב ךָאנ ,זיא ט כ ע ריר ע ט ַא פ ןופ

 ןעפרָאוורעטנוא זיא יורפ יד ,רעטָאפ ן'ךֶאנ ךיז ןענעכער רעדניק

 רעד ןיֵא ןוא עילימַאפ רעד ןיא רעשרעה רעד זיא רע ; ןַאמ םוצ

 -שימעג רע'תמא ןייק זַא ,טלַאה קרַאמרעט סעוו .טפַאשלעזעג

 טייהשנעמ יד .ןעוועג טינ לָאמנייק זיא רהעקרעפ-סטכעלשעג רעט

 ןעשנעמ-רוא עכיילג-ןעפַא יד ןופ ְּךֶאֹנ השוריב ןעמונעגרעביא טָאה

 זיא עהע יד ןוא ,עהע ןופ ןעמרָאפ ענעדעישרעפ ןופ ןעטקניטסניא

 ןעטלַאהוצפיוא ןעפלאהעג טָאה סָאװ ןעטפַאשנעגייא יד ןופ ענייא

 עהע יד ןעד ;ןייזַאד ס'םוא הּפמַאק ןיא טכעלשעג עכילשנעמ סָאד



 טיפ .+

 יז ןעוו רעדניק יד ןעגרָאזרעפ וצ ,עילימַאפ יד ןעטלַאהוצפיוא טנעיד

 .לג .ד .א ,ךַאוװש וצ ךָאנ ןענייז

 עטשרע יד זיא סומזירעטעה זַא ,טלַאה ןַאננעלק'מ

 ,גנוניימ ןייז ךָאנ ,זיא עפוטש עטייווצ יד .הטַארייה ןופ עפוטש

 ןייא ןעבָאה רעדירב עכילטע ואוו ,יירענעמ-לעיפ ןופ עמרָאפ ַאזַא

 טָאה ,םעד ןופ ,טגָאזעג רעגיטכיר רעדָא ,םעד ְּךֶאנ ; אתורבחב יורפ

 יױורפ יד רעכלעוו ןיא ,טאריווע ? ןופ םעטסיס יד טגלָאפעג

 .רעדורב ןעטסכענ ןייז ןעהטַארייה ןַאמ רהיא ןופ טדיוט ן'ךָאנ זומ

 (.ןעדיא ייב סָאד טפור ןעמ יו ,םובי ןופ גהנמ רעד)

 הטַארייה ןופ עמרָאפ עטשרע יד זַא ןעגנוניימ ָאד ןענייז סע

 -עיט רעבָא ;עימַאנָאנָא מ עטסנייר ,עכַאפנייא יד ןעוועג זיא

 א ןעוועג רונ זיא סָאד זַא ןענייצ ןעננושרָאפ ערעיונעג ןוא ערעפ

 ןייא טימ טבעלעג טָאה ןַאמ ןייא ,טסייה סָאד ,ע ה עדט י י צ ןימ

 ןעלעפענ ןעוועג זיא ןעדייב ייז יו גנַאל ױזַא ,טייצ עסיוועג ַא יורפ

 ןערָאבעג טייצ רעד רעטנוא זיא ייז ייב ביוא .ןעמַאזוצ ןעבעל וצ

 סעכנַאמ .םהיא רַאפ טנרָאזעג עדייב ייז ןעבָאה ,דניק ַא ןערָאװעג

 טנהעווטנע טָאה יורפ יד זיב ןעמַאזוצ טניואוועג ייז ןעבָאה לָאמ

 .םינתוחמ סיוא ןערָאװעג ןוא ןעגנַאגוצ ךיז יז ןענייז ןַאד ; דניק סָאד

 רעדנַא ןַא יז ןוא יורפ רעדנַא ןַא ןעמהענ טנעקעג ךיז טָאה רע

 ,ערליוו עלעיפ ייב טנייה ָאד ךָאנ ןענייז ןעגנורהיפנייא עכלעזַא ,ןַאמ

 יד ןופ עדליוו יד ייב ,ָאענרָאב ןופ סקַאייד יד ייב .ש .ב .צ יוװ

 .וװ .ז .א ,ןעלזניא שטיוודנַאס

 יד ןַא ,בֶא טינ טנעקייל רעשרָאפ ןייא ןייק עהַאנייב רעבָא

 .ט כ ע דדרע טומ ןופ עפוטש ַא טכַאמעגכרוד טָאה טייהשנעמ

 ערליוו עלעיפ ייב גָאט ןעגיטנייה ךָאנ רימ ןעניפעג םעד ןופ ןערוּפש

 ןיא ןעמאטש עלעיפ ייב ןעמ טניפעג .ש .ב .צ ױזַא ,רעקלעפ

 ,םַאטש ס'רעטומ רעד ךָאנ ךיז ןעפור רעדניק יד זַא ,ןעידניא

 .א ,רעטכעט יד וצ השוריב רעביא טהעג םוהטנעגייא (טבש)

 ייב ןהיז ענייז ןעפיוקבָא רעטָאפ רעד ןעק ס ַא ב מי ? יד ייב .לג .ד

 ןעפור ךיז ייז ןעגעמ ןַאד ןוא ,דלעג עמוס עסיוועג ַא רַאפ יורפ ןייז
 ,רעװרַאק טגָאז ,י י ב ןָא ס דו ה ןופ רענַאידניא יד .רעטָאפ ן'ךָאנ

 טי יי



 = פא

 לעיפ טָאה יורפ ַא ןעוו ןוא ,רעטומ רעייז ךָאנ רעמיא ךיז ןעּפוה

 רעדניק עלַא ךיז ןעפור ,ןעמעלַא ייז ןופ רעדניק טָאה ןוא רענעמ
 ןיא ךיוא ןעמ טניפעג ןעגנורהיפנייא עבלעז יד .רעטומ רעד ךָאנ

 רעד טרעוו ןעלזניא ָאגנָאט יד ןיא .ָאקיסקעמ ןיא ןוא י טי א א ה

 רעטָאפ רעד ןעוו ןוא ,טייז ס'רעטומ רעד ןופ ןעבעגעגרעביא לעדַא

 טינ רעדניק יד ךיז ןענעכער ,טינ רעטומ יד ןוא רענילעדַא ןַא זיא

 .עגילעדַא ןייק רַאּפ

 יד, : טכער-רעטומ ןופ טייצ רעד ןענעוו טגָאז וו ָא קש ַא ש

 ,עילימַאפ רעד ןיא ןעמונרעפ ןַאד טָאה יורפ יד סָאװ עלעטש עכיוה
 סולפנייא רעלַארָאמ רהיא ,טייקנידנעטשטסבלעז עשימָאנָאקע רהיא

 לעיפ טרעכיזעג רהיא ןעבָאה ,ןעלוקסומ עקרַאטש ערהיא עקַאט ןוא

 -רעה-ןעיורפ ןופ ןערוּפש עלעיפ ."ןעינעליוװירּפ עכילטפַאשלעזעג

 -נ ַא מ ןופ ןעמַאטש ענינייא ייב .ש .ב .צ .טגייצעגנָא ןערעוו טפַאש

 ןיא ןוא ,גנורינער רעד ןיא ?ײהטנַא ןעיורפ יד ןעמהענ ָאג נ יד

 יד ייב .ייז טימ ןעהטַארעב ךיז רענעמ יד ןעמוק עלעפ עניטכיוו

 -ןופצ םוצ .טכירעג-ןעיורפ רערעדנוזעב ַא רַאגָאז ָאד זיא סונ גַא ב

 יד עכלעוו ייב ,ָא דנ ָא ? א ב קלָאפ ַא ָאד זיא י ז ע ב'מ ַא ז ןופ טייז

 .טפַאשלעזעג רעד ןיא גנוטיידעב עדנעגייטשרעביא ןא ןעבָאה ןעיורפ

 עגידרעהירפ יד טביולנעג טינ טָאה רעכלעוו ןָאט סנניווי?

 -ןעיורפ ַא ָאד זיא ָאדנָאלַאב ןיא זַא טלהעצרעד ןעבָאה סָאװ עדנעזייר

 ןוא ,טגייצרעביא םעד ןיא ןיילַא רעהכָאנ ךיז טָאה ,טּפַאשרעה

 -סקָלָאפ ןיא ןעציז ןעיורפ יד : סעדנעגלָאפ םעד ןעגעוו טביירש

 ןוא ףרָאד ס'הלכ רעד ןיא ןעהיצרעכירַא ףפרַאד ןתח רעד ;הטַאר

 -לַאהוצפיוא ךיז רע טעטכילפרעפ םיאנת יד ייב ; ןעניואוו ןעטרָאד

 ן'טנג וצ טכער ַא טָאה ןיילַא בייוו יד .טדיוט ן'זיב רעגיווש יד ןעט

 ןַאמ רעד .רהיא ייב רעדניק יד ןעביילב לַאפ ַאזַא ןיא ןוא ,ןַאמ םעד

 .יֹורֿפ ןייז ןופ סינביולרע יד ןהֶא ןעסילש טינ טקַארטנָאק ןייק ןעק

 -סנַארט ןיא סָאטוז אב יד ןופ טלהעצרעד יקסנערעמ

 ןעגייא רהיא ןוא ףיוה םענעגייא רהיא טָאה יורפ עדעי סָאד ,לַאַאװ

 רָאט ןַאמ רהיא ןעכלעוו ןופ ,ןרָאק ןופ סַאּפַאז ןוא ןעטרָאג ןוא זיוה



 טי עא =

 עלופ טרָאד טסינעג יורפ יד .ננוניליוונייא רהיא ןהֶא ןעמהענ טינ

 .ןַאמ ן'טימ עטכער עכיילנ טָאה ןוא טייהיירפ

 -הענרעפ ַארַאהַאז ןיא ,ס ג ע רַאו ט םַאטש-רעברעב םעד ייב

 ןעזעל ןוא ןעביירש עֶלַא ןענעק ייז .עלעטש עכיוה ַא ןעיורפ יד ןעמ

 טינ ןענייז ןוא ,(טלעקיווטנע ייז ייב זיא טסנוק עזיד לעיפיוו ףיוא)

 .עימַאנָאנָאמ יד טשרעה טרָאד .ןעננוגעוועב ערעייז ןיא טקניירשעב

 "עג ןענעמרעפ רעייז ןוא ןַאמ ן'טימ עטכער עכיילג טָאה בייוו יה

 רעד ןופ סוחי םעד ןענע'שרי רעדניק יד .ךיילג ןעדייב וצ טרעה

 ןעטייר ,דגַאי רעד ףיוא רענעמ יד ןעטיילגעב ןעיורפ יד .רעטומ

 ןעמהענ ןוא ,רענעמ יד יװ טוג ױזַא ןעלמעק ףיוא ןוא דרעפ ףיוא

 .(ססָאלּפ) תומחלמ ערעייז ןיא לײהטנַא ןעגיטעהט ַא

 ןעגעוו טקרעמעב סוי ס ּפ ע ? רעקירָאטסיה רעטמהירעב רעד

 ןעטייצ עטלַא ןופ ךָאנ זיא דרע רעד ןופ לייהט ןעזיד ןיא : ַאקירּפַא

 יד ףיוא .טכעלשענ ןעכילבייוו ןופ טפַאשרעה יד טעטיירברעפ

 -עטילימ ןופ ןעטלַאטשעג רימ ןעהעז ע ַא ר ע מ ןיא ןעטנעמונָאמ

 ן'כָאנ טינ ט'נסחי"עג ךיז ןעבָאה סינע ב יד .ןענינינעק עשיר

 ןהעגרעביא טנעלפ השורי ןוא ,רעטומ רעד ְךָאנ ןערעדנָאז רעטָאפ

 ןופ רעטסעווש רעד וצ רעדָא רעטכָאט רעד וצ רונ ,ןהוז םוצ טינ

 יד טַאהעג ןעבָאה ןעננורהיפנייא עבלעזיד .םענעברָאטשרעּפ םעד

 .ןעיב ונ ןופ רעניואוונייא

 עלעיפ ןעוועג ןענייז ַאקירפַא ןיא זַא טגָאז סוראדאיד

 -טפַאשלעזעג יד טרהיפעג ןעבָאה ןעיורפ יד עכלעוו ייב ,ןעמַאטש

 ןוא טײברַא-זיוה יד ןָאהטעג ןעבָאה רענעמ יד ןוא ,ןעטפעשעג עכיל

 נעירק ןופ ןעגנוגיטפעשעב יד וצ טַאהעג טינ טירטוצ ןייק ןעבָאה

 ,סוטָאדָארעה טלהעצרעד ןעטּפיגע ןעטלַא ןופ ןוא .גנורינער רעדָא

 םעד רעביא טשרעהעג יורפ יד טָאה ןעבעל-טאווירּפ ןיא רַאגָאז זַא

 ןעגלָאפ וצ םעלַא ןיא ןעטכילפּפרעּפ ךיז טגעלפ ןתח רעד ןוא ןַאמ

 .יורפ עניטפניקוצ ןייז

 : ןָא טקעריד לע צ ט ַא ר טפור ַאקירּפַא ןופ גערב-ברעמ םעד

 -ַא ק טריטיצ וו ַא רוו א ? .פ ןוא ."עטכערדןעיורפ ןופ דנַאֿל סָאד ,

 -רעטומ) טַאכרַאירטַאמ רעד זַא טגָאז רעכלעוו ,ןיק סוועלַאוו



 טיש

 ,םהיא ןופ סױרַא ןעסקַאװ סָאװ ןעגנורהיפנייא עלַא טימ (טכער

 ןעמַאטש ךס ַא ףיונוצ טעדניב סָאװ טנעמַאדנופ-טּפיוה רעד ןענייז ,

 .םיגהנמ עכילטּפַאשניימעג ךרוד ַאקירּפַא ןופ

 עגיטריבנייא יד ןעשיווצ ןעמ טניפעג ַאקירעמַא ןיא ךיוא

 טריטיצ) ,ן ו ג ר ַא ד .טפַאשרעה-ןעיורפ ןופ ןערוּפש ךס א רענַאידניא

 טקעדטנע זיא ַאקירעמַא ןעוו טייצ רעד וצ , זַא טגָאז (ווָארווַא ןופ

 ,ןעמַאטש-דנַאי עלַא ייב טריטסיזקע טכער-רעטומ סָאד טָאה ,ןערָאװעג
 ךייט םעד ןופ סונסיוא ןופ ןוא ,ייב-ןָאסדוה זיב ַאינרָאפילַאק ןופ

 -ַא וז ַא נ יד ייב ."(סנייטנוָאמ-יקקָאר) .גרעב-ןעזלעפ יד זיב יּפיסיסימ
 .ןעיורפ יד וצ היפ יד ןערעהעג ַאקירעמַא-לַארטנעצ ןופ ן ע ס ַא ה

 יד טרעוו ,סַאזנַאק ןופ רענַאידניא עטלַא יד ייב ןוא ן ע ג ַא ז ָא יד ייב

 ןוא ,עט'תיבה לעב עצנַאנ יד הנותח רהיא ךָאנ רעטכָאט עטסטלע
 יד ייב .רהיא וצ ןעפרָאוװרעטנוא ןערעוו ןרעטלע-רעגיווש ערהיא

 ןעיורפ 4 ןופ ןענַאטשעב גנורעינער יד זיא ןעטָאדנאייֹוו

 רעדָא ןַאמ ַא -- ןעטפניפ ַא ךיז וצ ןעביילקסיוא ךיז ןענעלפ עכּ?עוו

 ןענילייהטעב ךיז ןענעלפ ןעיורפ יד .גנילטּפיוה א רַאפ --ךךןהוז א

 ןעקיש ןייֵלַא ןענעק ןעגעלפ ןוא המחלמ ןענעוו עסילשעב ןיא

 .(לעצטַאר) .עטדנַאזעג

 בייוו יד טָאה ןעזע קָאריא יד ייב זַא טנָאז ןאנדָאמ

 ןא ךיז ןעמהענ ןוא ןַאמ רהיא ןעזָאלרעּפ וצ טכער סָאד טַאהעג

 ,יורפ ןייז ןעזָאלרעפ טנעקעג טָאה ןַאמ רעד יוװ טוג ױזַא ,ןערעדנַא

 בייוו ןוא ןַאמ ןעוו .ערעדנַא ןַא ןעהטַארייה טלָאװעג טָאה רע ןעוו

 לייוו ,רעדניק יד ןעמהענטימ יורפ יד טנעלפ ,ןעגנַאנוצ ךיז ןענייז

 ףיוא .רהיא וצ ךילסילשסיוא ןערעהעג ייז זַא טכַארטעב טָאה ןעמ

 -דרָאנ ןעשיווצ טכַאמעג ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעטקַארטנַאק עלעיפ

 ךס א ןעמ טניּפעג ,ןעטסינָאלַָאק רעעּפָארייא ןוא רענַאקירעמַא

 ןעמ ףרַאד ,ךָאנ ?עצטַאר ךָאנ ,סָאװ ,ןעטפירשרעטנוא עשרעבייוו

 .טכער-רעטומ ןעדנעהעטשעב םוצ ןעביירשוצ ךיוא סָאד

 -רעטָאפ וצ יירענעמ-לעיפ ןוא טכער-רעטומ ןופ גנַאגרעביא רעד

 רונ ,גנולצולּפ טינ ןעוועג ךילריטַאנ זיא ,יירעבייוולעיפ ןוא טּכער

 ףיוא ןענייז גנַאגרעביא םעד ןופ ןעכַאזרוא יד רעֶביא ,זייוװנעפוטש



 יי אפ

 -עביירש ענינייא ךָאנ .ןעדנַאטשרעּפנייא רעשרָאּפ-רעקלעפ עלַא טינ

 רעטָאפ רעד זַא גנונעקרענַא יד ןענָארטעגייב ?לעיפ וצרעד טָאה ,ךָאנ

 יד סָאד ןעבָאה רעהירפ סָאװ ,דניק ן'טימ טעדנַאװרעּפ ךיוא זיא

 ןופ גנולקיווטנע יד זַא ןעניימ ערעדנַא .ןענַאטשרעּפ טינ עדליוו

 -רעביא ליװ ןַאמ רעדעי םורָאװ ,וצרעד ןעפלָאהעג טָאה םוהטנעגייא

 ךיז טכוז ןַאמ רעדעי .רעדניק ענעגייא ענייז וצ השורי ןייז ןעזָאל

 יו רהעמ ךילנעמ ביוא ןוא ,בייוו ערעדנוזעב ַא ןעגירק וצ רעבירעד

 ןעלטימ ןופ ?הַאווסיוא ןיא בא טינ ךיז טלעטש רעדליוו רעד .ענייא

 םענעגייא ןייז ןיא רעבייוו גינייוו זיא סע ןעוו .ןענירק וצ יז ױזַא יו

 ןייז ןופ יורפ ַא ןעמהענ וצ ןעטָאברעּפ זיא סע ואוו רעדָא ,םַאטש

 טביור ,עדליוו ערעדנַא ייב ךיז טרהיפ סע יוז ױזַא ,םַאטש םענענייא

 טינ הלכ יד ליוו .רעקלעפ ענימורַא יד ןופ הלכ ַא טע'בנג רעדָא רע

 יז טּפעלש ןוא ּפָאק ןרעביא ץלָאה קיטש ַא טימ רהיא רע טינ ,ןהענ

 רע טניפעג רעהכָאנ .טלעצעג ןיא ךיז וצ עזָאלטסואוועב ַא קעװַא

 -ָארט , יד רַאפ ןוא ,ךיז ייב ןעטלַאהוצנייא יז ױזַא יו ןעלטימ ןיוש

 -עדעינ ַא ןַײז וצ יז רע טגניווצ ,טפַאשרעפ םהיא טָאה יז סָאװ "?עב

 ךיז ןעלעטש םיבורק רעדָא ןערעטלע ערהיא ביוא .ןיפַאלקש עגיר

 -נייא רעייז בא רע טפיוק ,ןעבענ טינ יז ןעליוו ןוא רהיא רַאפ ןייא

 ייב ןעדעישרעפ זיא עכלעוו ןופ הטרעוו יד ,הנתמ ַא ךרוד גנוניליוו

 ,רוחסמ ַאזַא טלעפענ רעדעיוו ןערעטלע יד .עדליוו ענעדעישרעפ

 ייז םעדייא ןַא רַאפ סָאװ סיוא טינ ךילנהעוועג ייז טכַאמ סע ןוא

 ןעמ טנערפ הלכ רעד ייב .זיירּפ ןעטוג ַא טלהָאצ רע יבַא ,ןעגירק

 ט'ןכרש'רעפ טּפָא ןוא ,ךודיש רעד טלעפענ רהיא ביוא ןעטלעז רהעז

 ןָקיפא רעדא ,טְלַא רהאי רעיפ רעדָא יירד זיולב זיא יז ןעוו יז ןעמ

 ןייק יז טָאה עטפיוקעגבָא ןַא סלַא .ןערָאבעג טרעוװו יז יו ךיילג

 -ורב ן'ףיוא טלעדנַאהעב טרעוו יז ןוא ,זיוה ס'ןַאמ רהיא ןיא טכער

 .ןפוא ןעטסלַאט

 טּפָא ןעמ טנעגעגעב ןעיורפ ןעפיוק ןוא ןעביור ןופ גהנמ םעד

 טגָאז לעיּפשייב םוצ ױזַא .רעקלעפ עוויטימירּפ ןוא עדליוו ייב
 : ןעילַארטסיױא ןיא ינדיס םורַא ןופ עדליוו יד רעביא קָאבבָאל
 ןענייז עטעדנַאוװרעּפ ןוא ןערעטלע יד ןעוו יורפ יד ןענ'בנג ייז



 5 2: אנא

 ן'רעביא ץְלָאה רעקיטש טימ יז ןענָאלש ייז .םייה רעד ןיא ָאטינ

 ,ןעמָארטש ןיא טסילפ טולב רהיא זיב רעטלוש יד רעביא ןוא ּפָאק

 רלַאװ ן'כרוד םרָא ן'רַאפ עזָאלטסואוועב ַא יז ייז ןעּפעלש ןַאד ןוא

 טינ טרעוו םערָא רעד יו רעדנואוו ַא זיא סע זַא ,טלַאװעג ַאזַא טימ

 ןוא רעדלעפ רעביא יז ןעמ טּפעלש ױזַא .קנעלעג ןופ ןעסירעגסיוא

 םיבורק ערהיא .םייה ַא ךיז וצ יז טגניירב ןעמ זיב ,רעדלעוו רעביא

 עבלעז סָאד ןעוהט ייז סָאװ םעד ךרוד רהיא רַאפ םקונ ךיז ןענייז

 .טייהנעגעלעג ַא רונ ןענירק ייז ןעוו ,הבורק ַא ס'ןתח םעד וצ

 -ענ :ןעילַארטסיױא ןיא ןעיורפ יד ןענעו טנָאז ססָאלפ
 טפיוקרעפ ןערעוו ייז רעדָא ,טביורעג ייז ןערעוו עזייוו רעכילנהעוו

 טָאה ןַאמ ַא .עימַאנילַאּפ טרָאד טשרעה לַארעביא .,דייה רעננוי ץנַאג

 -יינ ןיא .םהיא טביולרע ןעגעמרעפ ןייז לעיפיוו ןעיורפ ?עיפ ױזַא
 רעדָא ,ןעמַאטש עדמערפ ןופ ןעיורפ רענעמ יד ןעפיוק ןעינַאטידב

 .ןעיורפ עגנוי טרָאד ךיז ןעביור ןוא ,ןערַאבכַאנ ערעייז ןעלַאפעב ייז

 .טפיוקעג ןעיורפ יד ןערעוו ַאקירּפַא ןיא ס ג נ א ? א ר א מ יד ייב

 -טפָא ןוא ,היפ קיטש 5 יוװ רענינייוו טינ ךילנהעוועג זיא זיירּפ רעד

 48 ןערָאװעג טלהָאצעב לַאפ ןייא ןיא זיא ױזַא .רהעמ לעיפ לָאמ

 ריס א םַאטש ןעשיזדַאמָאנ םעד ייב .ןעכדעמ ןייא ריפ היפ קיטש

 -בָאט ענעסקַאוװרעד ןייז סױרַא רעטָאפ רעד טרהיפ ,ןעיבַארַא ןיא

 יד ייב ? יורפ-גנוי ַא טפיוק רעוו : סיוא טפור ןוא קרַאמ ן'ףיוא רעט
 ךֶאנ טריטסיזקע ,וו ַא ק ש ַאש טגָאז ,עינאווליסנארט ןיא ןענימור

 ןערעטלע יד ; ןעקרַאמרהָאי-תולכ ןופ גהנמ דעד גָאט ןעניטנייה זיב

 ךיא : סיוא ןעיירש ןוא קרַאמ ן'ףיוא רעטכעט יד סױרַא ןערהיפ

 ןַאד ?ןתח ַא -- ןהוז ַא רע טָאה -- ,הלכ ַא רעטכָאט ַא בָאה

 םעד טנידנע ןעמ זיב ךיז ןעגניד ןוא ןעלדנַאה וצ ןָא ןעמ טביוה

 .ךודיש םעד טסילש ןעמ ןוא רוחסמ
 טרעוו יורפ יד ואוו ,רעקלעפ עוויטימירּפ ןוא עדליוו עלעיפ ייב

 -לע ערהיא ןופ טלעדנַאהענבָא ןרעדנָאז ,טביורעג רהעמ טינ ןיוש

 ןענעיד עכלעוו ,םינהנמ עכלעזא הנותח רעד ייב רָאפ ןעמוק ,ןרעט

 -רעד יױזַא .,ןעפּפמעק ןוא ןעביור ןעגילָאמַא םעד ןופ לָאבמיס סלַא

 ךודיש רעד יוװ םעדכַאנ סָאד ,רעדנעלעעזיינ יד ןופ קָאבבָאל טלהעצ



 גיט

 רעד טימ ןעלגנַאר וצ ךיז ןֶא ןתח רעד טביוה ,טכַאמעגבָא ןיוש זיא

 -עֶלֹּפ ערעדנַא ןיא .םייהַא ךיז וצ רעבירא יז טּפעלש רע זיב ,הלכ

 רעד ךָאנ רַאגָאז ןעלגנַאר טש'רמולכ הלכ-ךתח ךיז ןעזומ רעצ

 ןופ .יורפ עניטכיר ןייז ראפ טנעכערעג טרעוו יז רעדייא ,הנותח
 זיא סעלא יוװ םעדכאנ סָאד ,י י ר ג טלייצרעד אקירפא ןיא אט וּפ

 -נוי רעד יוזא יווװ --- טייקגיהיווש ןייא ךָאנ טביילב ,טרישזנארא

 ערהיא תובורק יד .םייהַא ךיז וצ יורפ יד ןעגירקניירַא לָאז ןַאמ רעג

 ןוא ,תונתמ ייז טיג ןתח רעד ; ןהעג ןעזָאל טינ טשרמולכ יז ןעליוו

 גידנעטייר רהיא טימ ךיז טצעז ,הלכ יד טּפַאכ דניירפ ַא רענייז
 זיוה ס'ןתח םוצ קעװַא יז טרהיפ ןוא ,דרעפ ַא ףיוא

 ןיא ןענַאמָאקרוט יד ייב זא טלהעצרעה וילקער עזילע
 ףרַאד ןתח רעד ואוו ,םינהנמ עכלעזא רָאפ ךיוא ןעמוק ןעיזַא

 -עב ,הנותח רעד ייב ןיוש טלַאה סע ןעוו .הלכ יד ןעּפַאכ טשרמולכ

 ַא רעדָא עלעגיצ ַא טמהענ ,רעיילש ןעגנַאל ַא טימ הלכ יד ךיז טקעד

 ,חלב רענעּפָאלטנַא טשרמולכ ןייז ךָאנ ךיז טגָאו רענַאמָאקרָאט ַא



 יי

 טזָאל ןוא דרעפ א ףיוא ךיז טצעז ,סמערא ערהיא ןיא לעקּפעש ןיילק

 עטוג הרבח ַא טימ ןתח רעד .ךילגעמ יוװ ?ענש ױזַא ןעטייר ךיז

 טרהעק ,ןָא יז ןענָאי ייז ןעוו ןוא ְךָאֹנ רהיא ךָאנ ךיז ןעגָאי דניירפ

 -עיוו טשרמולכ ידכ ,טייז ַא ןָא ךיז טמהענרַאפ ןוא בא לענש ךיז יז

 רעד ךָאנ םורא געט רֶאֹּפ א ןיא .ייז ןופ ןענירטנע וצ רעד

 לָאמ ןעזיד רעבָא ,רעדעיוו םהיא ןופ טשרמולכ יז טפיולטנע ,הנותח

 ןעצנַאג ַא ייז ייב טביילברעפ ןוא ןרעטלע ערהיא וצ טושּפ יז טפיול

 ןעלַאפעב טייצ רעד רעטנוא ןענעק לָאז ןַאמ רעגנוי רעד ידכ ,רּהֶאי

 טפיוק ,טביור רע סָאװ ,ןעפַאלקש יד טימ ןוא ,ןעמַאטש עגימורא

 ָאד ןוא - .רעגיווש ןוא רעווש ןייז ייב לעבייוו עגנוי יד סיוא ךיז רע

 רעד ואוו ,הנותח עשיהיא ַא ןופ סעינָאמערעצ יד זא ,ןייא רימ טלַאפ

 -רעפ דניירפ ערהיא ןוא ,הלכ יד ףיוא ךוטקעד ַא ףױרַא טפרַאװ ןתח

 ןעבלעז םעד וצ ןערעהעג ךיוא ןעזומ --- רעבָאה טימ םהיא ןעטיש

 .ןעלָאבמיס טרָאס

 ,טריזיליווצ ?לעסיב א ןערעוו רעקלעפ עוויטימירּפ יד ןעוו

 סָאװ רעטקַארַאכ ןעטסָארּפ םעד תולכ טימ לעדנַאה ,רעד טרעילרעפ

 -רָאפ ערעלעדייא ןא ןיא טרהיפעגנָא טרעוו ןוא ןעגָארטעג טָאה רע

 רעד טימ ןעגנידעב ךיז לָאז ןתח רעד סָאוװ םעד טָאטשנָא .עמ

 ,רהיא רַאפ ןעלהָאצעב וצ ?עיפיוו רעהעטשרָאפ רעדָא רעטָאפ ס'הלכ

 םעדכאנ ,הנתמ א ןתוחמ רעדנַא ןַא רעהָא רעווש םעד רע טקנייש

 טרהיפעגנייא טרעוו רעטעּפש .ןעסָאלשעג ןיוש זיא ךודיש רעד יו

 -ןעגרָאמ עטנַאנעגָאז יד) ,טסבלעז הלכ רעד הנתמ יד טקנייש רע זא

 ןדנ ןופ גהנמ רעד טרהיפעגנייא ךיוא טרעוו הָאנרעד .(עבַאנ

 .ןענעמרעפ סנרעטלע ערהיא ןופ ?ייהט ַא הלכ רעד ןעבענטימ ---

 : יורפ רעד ןופ עגַאל יד לעסיב א טרעסעברעפ גנורהיפנייא עזיד

 -נעטשטסבלעז רהעמ ךיז יז טלהיפ ,ןדנ רהיא טימ טגניירב יז ןעוו

 ערהַאוו א זיא עכלעוו ,יורפ עטביורעג רעדָא עטפיוקעג יד יוװ גד

 ַא ןעפיוקרעפ ןרעטלע יד ןעוו ,םעדרעסיוא ,ןַאמ רהיא ייב ןיפַאלקש

 ףיוקרעפ םעד ךרוד ךיז ןענאזטנע ייז זא סָאד טסייה ,רעטכָאט

 רַאפ ךיז ןעלעטשנייא רעדָא יז ןעצישעב וצ עטכער עלא ןופ אפונ



 לי "נפ

 ןעשַאמ רעגינייא ייז ןענעק ,ןדנ רהיא ןעביג ייז זא דנערהעוו ,רהיא

 .ןעלדנַאהעב טוג יז לָאז םעדייא רעד זא ,ןערעדָאפ

 -עירפוצ ןעוועג טינ לָאמנייק ןענייז טסבלעז ןעיורפ יד רעבָא

 ; טפיוקעג רעדָא טביורעג ןערעוו ןופ ןעגנורהיפנייא יה טימ ןעד
 -יא ייז ןעבָאה ,ןעוועג ךילנעמ ייז ראפ זיא סע לעיפיוו ףיוא ןוא

 רעשיכראירטַאּפ רעד ןופ גנַאפנָא ןיא .ןעגענאד טפּפמעקעג רעמ

 ןופ טפוטש רעד וצ ןעמוקעגרעטנורא טינ ךָאנ יורפ יד זיא עדָאירעּפ

 עדנעטיידעב ְךָאנ טָאה יז ; ןַאמ ם'נופ םוטנעגייא ןעכילצעזעג ַא
 עשיזיפ רהיא ךרוד ןייֵלַא ךיז טנידייהטרעפ יז ןוא ןעטייהיירפ

 .ךיילנוצ ןַאמ ן'טימ טכיורבענ יז עכלעוו ,רהעוועג ךרוד ןוא ,טכַאמ

 וַא ,טקרעמעב ךָאנ טָאה ?עטָאטסירַא  רעניטכיזפרַאש רעד

 לו ַָא ּפ .ןעטייהיירפ עלעיפ יורפ יד טָאה רעקלעפ עשירעגירק יד ייב

 עטלַא יד) ,סגניקייוו יד ייב זַא טלהעצרעד ולליַאק יד

 רעשירעטילימ רעד וצ ןעבעגבָא ךיז ןעיורפ טפָא ןעגעלפ (רענַאמרָאנ

 רעטסווַארב רעד יוו ווַארב ױזַא ןעפּפמעק ןענעלפ ןוא ןָאיסעּפָארּפ

 טעטכַאשג ןוא טצעשעג ןעבָאה סגניקייוויד .ןעטַאדלָאס-רענעמידןופ

 -נענייא ןעציזעב ןעגעמ ןענעלפ ,ןעיורפ יד ,ייז ןוא ,ןעיורפ ערעייז

 -עניכ יד ַײײב .ןעכיילג רעד ןוא ,ןעמָאנ םענעגייא רעייז ןיא םוהט

 ןעיורפ יד ןעהענ עזטדא ַאמ רעב יד ןופ רעניואוונייא עשיז

 ןוא ןעטייהיירפ עלעיפ ןעבָאה ייז ; רענעמ יד יװ ױזַא טנעפַאװעב

 ןענייז י י מ ִַא ה א ד ןיא .רענעמ יד ןופ טריטקעּפסער רהעז ןענייז
 ןיא 8000 ,עידרַאװג עכילגינעק יד ןוא רעפּפַאט רהעז ןעיורפ יד

 טקעּפסער סיורג ןעבָאה רענעמ יד .ןעיורפ ןופ טהעטשעב ,?הָאצ

 .ייז רַאפ

 ,ןעננוניטפעשעב עכילדעירפ רהעמ ןופ רהיפנייא םעד טימ
 ןופ ?עיפ ייברעד טרילרעפ ןוא רהעוועג רהיא סיוא יורפ יד טוהט
 רעדלעפ יד ןעטייבראעב זומ יז .טייקניגנעהבאנוא רענירעהירפ רהיא

 ןיא טיײברַא דנַאהרעלַא ןעפַאש ןוא ,ןַאמ רהיא וצ ןערעהעג עכלעוו



 טי רעש

 טהעז רע ןוא םהיא וצ ןעפרָאוװרעטנוא טרעוו יז .זיוה ס'ןַאמ רהיא

 .ט כ ע ר ַא ןיא ט כ אמ ןייז ןעלדנַאװרעפ וצ טייקכילגעמ עֶלַא טימ

 ::רעוו ןייז םאזכרָאהעג םהיא ;םוהטנעגייא ס'ןַאמםעדטרעוו יורפיד

 וצ םהיא ןעפלעה רענעמ עגירעביא עֶלַא .טכילפּפ ענילייה רהיא

 -ַאלקשרעפ יד ןוא ,רעשרעה ַא ןופ עֶלָאר ןייז ןיא ךיז ןערילעבַאטע

 ,םינהנמ ענעדעישרעפ ךרוד טקרַאטשרעפ טרעוו יורפ רעד ןופ גנופ

 עסערעטניא רעד ןיא זיא סע .וו .ז .א ,סעינָאמערעצ עזעיגילער ךרוד

 ןעשרעהעב גנערטש לָאז ןַאמ רענלעצנייא רעדעי זַא ,רענעמ עֶלַא ןופ

 ,דלימ וצ זיא רעכלעוו ןעגינעי םעד ןעפָארטשעב ייז ןוא ,יורפ ןייז

 ןעדייל טינ ןעליוו סרעטלַאה-ןעפַאלקש ןופ טּפַאשלעזעג ַא יוז ױזַא ---

 סָאד ?ייוו ,ןעפַאלקש ענייז וצ טונ וצ ןייז לָאז ייז ןופ רענייא סָאד

 ,ןענַאמרָאנ עטלַא יד ייב .ןעפַאלקש ענירעביא יד טריזילַארָאמעד

 ,הדעו םע ?לכ ינפב ,ךילטנעפע ןעמ טגעלפ ,וו ַא קש ַא ש טגניירב

 ןייז ןופ טשרעהעב ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאמ א ןופ ןעכַאלסיוא ךיז

 ןזיב ךָאנ גהנמ א ןעוועג זיא ןערעיוב עשטייד עגינייא ייב .יורפ

 ןַאמ רהיא ןענָאלשעג טָאה יורפ ַא ןעוו סָאד ,טרעדנוהרהָאי ןעט6

 ןעסיירבָארַא ןוא זיוה ןייז וצ ןעמוק ףרָאד ןופ רענעמ יד ןענעלפ

 גידנעטייר ןערהיפ ייז ןענעלפ יורפ יד ןוא ,ךַאד ןייז ןופ ןעביוא םעד

 .זַא ןעקניידעג ןעלָאז רענעמ יד ידכ , ,ןעסַאג יד רעביא לעזע ןַא ףיוא

 ןיא ךיוא ."רעשרעה יד ןייז ןעלָאז ייז סָאד ןעסייהעג טָאה טָאנ

 אניד תיל והולטק ישנד ארבג :טרָאװכירּפש ַא ָאד זיא דומלת

 ןעגָאלשעג ןעבָאה רעבייוו ןעכלעוו ןַאמ ַא רַאפ .ה .ד) .אנייד תילו

 ןופ עטכישעג רעשילביב רעד ןיא (ןייד ןייק ןוא ןיד ןייק ָאטינ זיא

 טָאה יז ?ייוו ,ןעבעל רהיא ןערָאלרעּפ טָאה עכלעוו ,הכלמה יתשו

 ןייז טגָאז ,ש ו רו ש חא טָאּפסעד ן'רוכש םעד ןענלָאפ טלָאװעג טינ

 ידכ ןערָאװעג ןָאהטעג זיא סָאד זא ,שוריפב ן כ ו מ מ רעטסינימ

 רעשרעה ןייז לָאז ןַאמ רעדעי סָאד ,"ותיבב ררוש שיא ?כ תויהל,

 רעבָא ,עדנעגעל א יוװ רהעמ טינ ןייז געמ השעמ יד .זיוה ןייז ןיא

 .רענעמ יד ,רעבעג-ץעזעג יד ןופ טסיינ םעד טגייצ יז

 ,םוהטנעגייא ס'ןַאמ םעד סלַא טכַארטעב טרעוו יורפ יד ןעוו
 וצ טרעהעג סָאװ ,רעיהט-זיוה ערעדנַא עדעי יוװ יז רע טלעדנַאהעב



 יד ןיא .לנ .ד .א ,ןעהייל ,ןעקנייש ,ןעפיוקרעפ יז ןעק רע .םהיא

 ןעטלַאהעג ןערעוו ןעיורפ יד ואוו ,.ש .ב .צ ,ןעלזניא ישזדיפ

 ןוא טּפָא ייז ןעדניב רענעמ יד זַא ,קָאבבָאל טגָאז ,גירעדעינ רהעז

 ןוא ,טפיוקרעפ ייז ןערעוו ,םוהטנעגייא ערעדנַא יו .ייז ןענָאלש

 לָאמַא ךיוא טריסַאּפ טרָאד .סקיב ַא זיא חקמ רעכילנהעוועג רעד
 .טיײצלהָאמ ַא רהיא ןופ טכַאמ ןוא יורפ יד טעטכַאלש ןַאמ רעד זַא

 יורפ ןייז ןַאמ רעד טנעכייצ ןעילַארטסיױוא ןיא רעצעלּפ ערעדנַא ןיא

 טנָאלש רע רעדָא ,רענניפ ַא סיוא רהיא טקניל רע סָאװ םעד ךרוד

 רָאפ טינ ייז טמוק סעֶלַא סָאד .ןהייצ עטסרעדָאפ יד סיוא רהיא

 ַא רַאפ טנעכערעג טינ ייז ייב טרעוו יורפ יד ?ייוו 2

 ,יורפ רעד רעביא טנירק ןַאמ רעד טכַאמ רהעמ סָאװ ןעד ,ןעשנעמ

 טָאה עדרעוו-ןעשנעמ רענינייוו סְלַא ןוא יז רע טצעש טיט סלַא

 רַאנָאז יז טכַארטעב ןוא יז טעטכַארעּפ רע .ןעניוא ענייז ןיא יז

 ןיא ןעיורפ יד ןענעוו רעטייוו טגָאז קָאבבָאל .ְךַאז עניירנוא ןַא סלַא

 -- :םוהטנענייא סלַא טנעכערעג ןערעוו ייז ואוו ןעילַארטסיױא

 סֶּלַא ןענעיד ןענעק ייז לעיפיוו ףיוא רונ הטרעוו ַא ןעבָאה רעבייוו,

 גינייוו .טלעדנַאהעב טכעלש ךילקערש ןערעוו ייז ןוא ,ןעפַאלקש

 טריטיצ רע ."רהָאי 80 זיב טרָאד ןעבעל ,ןעמ טגָאז ,ןעיורפ ;עכלעוו

 -לעזעגנ ןופ םעטסיס רעצנַאג רעד זַא ,טגנָאז רעכלעוו ,גנָאל .ס .ג ןופ

 סעלַא זַא ,וצרעד טרהיפ רעילַארטסױא יד ייב ןעבעל ןעכילטפַאש

 טּפיוהרעביא ןוא ,ןעשנעמ ערעטלע ןוא ערעקרַאטש יד ריפ ןייז לָאז

 ךעלקיטש עטסעב יד ,םילכאמ עטסעב יד .ןעיורפ יד ןופ ןעדַאש םוצ

 ס ס ָאל פ .טייל עגנוי וצ ןוא ןעיורפ וצ ןעטָאברעּפ ןענייז זייּפש

 עלַא ןָאהט ןעזומ ייז : ןעילַארטסיױוא ןיא ןעיורפ יד ןעגעוו טגָאז

 ייז רעדָא ,טכעלש טײברַא יד ןעוהט ייז ןעוו ןוא ,טיײברַא ערעווש

 ןענָאּלשעג ייז ןערעוו ,סעכ ןיא רענעמ יד ןיירַא יוזא סעּפע ןעגנערב

 -ערעצ עזעינילער עלַא ןופ ןעסָאלשעגסיוא ןענייז ייז .תונמחר ןהֶא

 ןיא .רענעמ יד טימ ןעמַאזוצ ןעסע טינ ןערָאהט ייז ןוא ,סעינָאמ

 -גילער וצ טירטוצ רעד ןעטָאברעּפ יז זיא ןעינַאטירב יינ

 טנָאז ַא נרוט ע ? .רעזייה-עדניימעג יד וצ ןוא ןעגנולדנַאה עזעי

 ו == ןעמַאזוצ ןעסע טינ יורפ יד רָאהט ןעינָאדע?לַאק יינ ןיא זַא
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 יז טרעוו טּפָא ןוא טײברַא ערעווש עלַא ןָאהט זומ יז .ןַאמ ן'טימ

 טסורב ן'זיב ןהעג ןעיורפ יד ןעזומ ןעי זע ניל ָאּפ ןיא .ןענָאלשעג

 ןופ ןעטינשעג סיפ ערעייז ,ןנוז רעד ןופ טנערבעגנ ,רעסַאװ ןיא

 ןופ ךעל'היח ערעדנַא רעדָא שיפלעש ןעּפַאכ וצ ןעכוז ןוא ןעלַארָאק

 ןוא רענעמ יד רַאפ ןעסע סָאד ןעטיירנוצ ןוא ןעגירק ןעזומ ייז .םי

 רענעמ יד סָאװ סָאד טימ רעדָא ,םייריש יד טימ ךיז ןענעגונעב ןייֵלַא

 סָאד ןעכָאק וליפא ןעיורפ יד ןעזומ י ט י הַא ט ןיא .וצ ייז ןעפרַאװ

 דובכ ןעבעגבָא ןעזומ ייז .רעייפ ןערעדנוזעב ַא ףיוא ךיז רַאּפ ןעסע
 ןערהירנָא טינ ךיז ןערָאהט ייז .ןענייז רענעמ ואוו רעצעלּפ עלַא וצ |

 רענעמ יד ןעוו ןוא ,ןַאמ רעייז רעדָא רעטָאפ רעייז ןופ ּפָאק םעד ןָא

 יד ןיא .ןהעגייברעפ טינ ןעיורפ ענייק טרָאד ןערָאהט ,וצ ךיז ןעגייל

 יד ןיא ןהעגניירַא טינ ןעיורפ יד ןערָאהט ןעלזניא -דיקרַאמ

 יד .שיפ יד בא ןעקערש ייז זַא ןעביולג עדליוו יד לייוו ,ךעלפיש

 .ןעיורפ יד וצ ןעטָאברעּפ ןעטרָאד זיא גרַאװנעסע ןעטרָאס עטסעב

 רענעמ יד ןעטכארטעב ןעיורפ יד ןעזומ ַאפ ַא ר לעזניא םעד הוא

 .ןיירַא ?יומ ןיא ןעסע סָאד ייז ןעבענ ןוא ,רעטעג סלצ -

 ןעטסַאק יד ןופ טייהנעדעישרעפ יד ןעוו ,ןעידניא ןעטלַא ןיא

 ןופ ןיפַאלקש יד ןעוועג יורפ יד זיא ,ןערָאװענ טלעטשעגטסעפ זיא

 ,םוהטנענייא ס'רעטָאפ םעד ןעוועג זיא רעטכָאט יד ,ןַאמ םעד

 סויצופנָא ק .ןהיז ערהיא ןענלָאפ טזומעג טָאה רעטומ יד ןוא

 ןייז ןעפרָאװרעטנוא לָאז יורפ יד סָאד ַאניכ ןיא טרהיפעגנייא טָאה

 :ַאניכ ץנַאנ ןיא טצעי ןעמ טהעז ןופרעד ןעגלָאפ יד ןוא ןַאמ םוצ

 סױרַא טינ טהעג ,טשינ רָאנ טנערעל ,טשינ רָאנ טסייוו יױרּפ יד

 םוש ןייק טינ טָאה ,ןעשנעמ ןעגידעבעל ןייק טינ טהעז ,זיוה ןופ

 יד זַא ,אניכ ןופ טלהעצרעד רעּפוק .(ססָאלפ) .ןעבעל ןעגיטסייג

 -עגנָא טינ ןערעוו ייז ,גנולעטש עלַאגעל ןייק טינ טרָאד ןעבָאה ןעיורפ

 ןעפַאלקש ענעמָאקלָאפ ןענייז ןוא ,טכירעג ן'רַאפ תודע סלַא ןעמונ
 ןוא ,רעטכָאט ןייז ןעפיוקרעפ ןעק רעטָאפ רעד .רענעמ יד ייב

 יד ייב רָאפ רָאנ טמוק סָאד רעבָא ;בייוו ןייז ןַאמ רעד וליפא

 .עמערָא

 עדליוו יד ייב ןעיורפ יד ןופ עגַאל יד זַא ,ָאזלַא ןעהעז רימ
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 ןעפוטש ענעדעישרעפ ןיא ,רעדנעל ענעדעישרעפ ןיא ןעדעישרעפ זיא
 בעילוצ עגירעיורט ַא רהעז יז זיא סלייהט-ןעטסיימ רונ ; רוטלוק ןופ

 ,יירעבייוו-?עיפ בעילוצ ,םינהנמ עשירַאנ בעילוצ ,עפירגעב עשלַאּפ

 ןיא יורפ רעד ןופ ענַאל יד זַא ?יואוו ןעסייוו רימ ןוא .וו .ז .א

 .עכירּפשרעדעיװ טימ ל?ופ ךיוא זיא טלעוו רעטריזיליוויצ רעזנוא

 יד ייב ןעבעגענכָאנ ןוא טע'פנח'עג ןערעוו ןעיורפ יד דנערהעוו

 ףַאלקש ַא רעירַאטעלַארּפ םעד ןופ יורפ יד זיא ,רעהעגנידייל עכייר

 גיטכיר רהיא וצ ךיז ןעסַאּפ סע ןֹוא ,םידבע דבע ןַא ,ףַאלקש ַא וצ

 : ווָאסַארקענ טעָאּפ ןעשיסור ם'ןופ רעטרעוו יד

 : ןעמוקעגנָא ריד דניז תולרוג ערעווש יירד

 ןטדניברעפ ןעבעל ןייד ,ןעטפַאלקשרעפ םעד ןַאמ ן'טימ

 ,ףַאלקש ַא ןופ ןהוז ַא ןופ רעטומ ַא ןערעוו ןוא
 .ןעגיוב ךיז רבק ןיא זיב ףַאלקש םעד וצ ןוא



8. 

 .דנַאלנעכירג ןעטלַא ןיא יורְּפ יד

 דנַאלנעכירג ןיא ןעיורפ יד ןענייז עכָאּפע-ןעדנענעל רעד ןיא

 ןופ רעכעה טינ ביוא ,רענעמ יד טימ ךיילנ ךילטפאשלעזעג ןעוועג

 רענעי ןופ רוטַארעטיל רעד ןופ סיוא טזייוו ױזַא סנעטסנינייוו ; ייז

 ןעניישרע ןעיורפ זַא ,רימ ןעניפעג ןעטפירש ס'רעמָאה ןיא .טייצ

 -רעפ ןעיירפ ַא ןעבָאה ןוא ןעבעל ןעכילטפַאשלעזעג ןיא לַארעביא

 -לעזענ ײלרעלַא וצ טירטוצ ַא ןעבָאה ייז .רענעמ יד טימ רהעק

 ןיא ?ײהטנַא ןעניטעהט ַא ןעמהענ ייז ; ןעטייקגיטעהט עכילטפַאש

 -רעפ טסבלעז ךיז ןענעק ייז .רעטעג יד ןופ הטַאר ןעשיּפמיִלִא םעד

 ױזַא ,רהעווענ ךיוא ייז ןעציזעב ,טייהנהעש רעסיוא ןעד ,ןעגידייהט

 רהעז זיא עכלעוו ַא נ ע ט ַא .ַא ד י מ ע ט ר א ןיטעג יד .ש .ב .צ יו

 .ןעכַאזגעירק ןיא ?ײהטנַא טמהענ ,ןעלייפ ןעפרַאװ ןיא טקישעג

 ןוא ַאנעלעה יו טנַאמרעד גידנעטש טרעוו ַאדַאילליא רעד ןיא

 ,רערהיפ יד ןופ ןעגנוהטַארעב יד ןיא ?ײהטנַא ןעמהענ ַאכַאמַארדנַא

 .ייז ןענְלָאפ ןוא ןעריטקעּפסער עכלעוו

 ןעכיוה ַא ןעמונרעפ ןַאד יורפ יד טָאה ןָאינילער רעד ןיא

 .טייצ רענעי ןופ טסינג םעד טסולפנייאעב רַאנָאז טָאה ןוא ץַאלּפ

 .ש.ב.צ יוװ ,ןעניטעג-ןעיורפ עלעיפ טייצ רענעי וצ רימ ןעניפעג ױזַא

 ןוא טייברַא-דלעפ ןעשנעמ טנערעלעג טָאה עכלעוו ,ַא רט ע מ ע ד

 -עלעג ייז טָאה עכלעוו ,ַא דו ל ַא ּפ ןיטעג יד ; טפַאשהטריוו-םרַאפ

 ;טייקניטכערעג ןופ ןיטעג יד ַאדימ עט ;ןעפיש ןעיוב טנער

 ; רעכערברעפ טפָארטשעב ןוא עכַאר טמהענ עכלעוו ,ס י זע מ ענ



 מיי שא

 -רָאּפ יד ,עזומ רעד ןופ ןוא המכח ןופ ןיטעג יד ַאוורענימ

 .טפַאשנעסיוװ ןוא טסנוק ןופ ןירעהעטש

 ןעיורפ יד ןענייז עטכישעג רעשינעהטַא רעד ןופ גנַאפנָא ןיא

 ןעמיטש טנעקעג ןעבָאה ייז ; סנירעגריב עגידנעטשטסבלעז ןעוועג

 ןיא ןוא ,רענעמ יד טימ ךיילנ ןעגנולמַאזרעפ עכילטפַאשלעזעג ןיא

 ְךֶאנ טַאהעג ,ןעטכיזניה עסיוועג ןיא ,ייז ןעבָאה עילימַאפ רעד

 טעדנירגעב ןעוועג זיא עילימַאפ יד : רענעמ יד יו עטכער רהעמ

 רעד ְּךֶאֹנ ןעפורעג ךיז ןעבָאה רעדניק יד ןוא ,טכער-רעטומ ףיוא

 -נעטשטסבלעז עזיד ױזַא יו ןהעז רעטעּפש ןעלעוו רימ .רעטומ

 .ס נ ע ה ט א ןיא ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ זיא ןעיורפ יד ןופ טייקגיד

 ,טלעקיווטנע ךיז טָאה טפַאשלעזעג עשיכיהג יד רהעמ סָאװ

 ; ןעיורפ יד רעביא טכַאמ יד ןעגָארקעג רענעמ יד ןעבָאה רהעמ ץְלַא
 טלעטשעגטסעפ ןעצנַאג ןיא זיא ןַאמ םעד ןופ טפַאשרעה יד רעבָא

 -טנע רעד ןוא טַאטש ם'ןופ גנוהעטשטנע רעד טימ טשרע ןערָאװעג

 ןייז וצ ןַאמ ם'ןופ גנובערטש יד  .יירעבעג-ץעזעג ןופ גנולקיוו

 רעד ןיא רעהירפ ןופ ְךֶאנ ןעמ טקרעמעב יורפ רעד רעביא רעשרעה

 ןַא ןערעוו וצ טכוז רעטָאפ-ןעילימַאפ רעד .עילימַאפ רעשיכירג

 : עילימַאפ רעד ןופ רעדעילגטימ עלַא רעביא רעשרעה רעטולָאסבַא

 טנעכער רעכלעוו) ,ףַאלקש ן'טימ טלעפעג םהיא סָאװ טוהט רע

 טלייהטרוארעפ רע ; (עילימַאפ רעד ןופ דעילגטימ ַא רַאפ ךיוא ךיז

 -סָאװ-רַאפ םהיא זיא רעכלעוו ,דניק םענערָאבעגיינ םעד טיוט םוצ

 א יורפ רעד ןופ ןעכַאמ וצ טכוז רע ;ןעלעפעג טינ זיא-סע

 -טכעלשעג ןייז ריפ ןענעיד לָאז עכלעוו ,ןיפַאלקש ַא ןוא עסערטעמ

 זיוה ןייז ןָאהט ןוא רעדניק ןערהעבעג םיא לָאז ,ןעגינענרעפ ןעכיל

 -טכורפ ַא ןייז ףרַאד יז --- זיא יורפ רעד ןופ לַאעדיא ןייז .טײברַא

 -שנעמ ערהיא עלַא טימ ףרַאד יז ; ןיהטריוו ַא ןוא רעטומ ערַאב

 .עילימאפ רעד ןענעיד ןעטפַאשנענייא עכילטכעלשעג ןוא עכיל

 טימ ןַאמ םעד ןופ ןעגנובערטש עזיד טפּפמעקעב יורפ יד

 םוצ ; (עהטרעווסנעביול ץנַאג טימ טינ לָאמ ַא) ,ןעלטימ ייֵלרעֶלַא

 ןופ ,סָאלש ןרעטנוא ןעטלַאהעג טרעוו רעטכָאט עגנוי יד ,לעיּפשייב

 יעכלעוו ,רעבָאהבעיל א טניפעג ןוא הצע ןַא ךיז יז טיג ןעגעווטסעד



 ןעטלַאה ?יוװ ןַאמ רעד .רהיא טימ טפיולטנַא ןוא סיױרַא יז טע'בנג

 ,סונעג ןעכילטכעלשעג םענעגייא ןייז ריפ ךילסילשסיוא בייוו ןייז

 יורפ רעד ןופ טייהיירטנוא ןופ עלעפ ןענייז ןעגעווטסעד ןופ

 םוהטכייר ןופ גנולקיווטנע רעד טימ .טייצ רענעי ןיא גיפיוה רהעז

 טפּפמעק יורפ יד --- יירעבייוולעיפ ןערהיפנייא ןַאמ רעד ליוװ

 -גינעוו גנוניימ רעכילטנעפע רעד ןיא זא סיוא טרהיפ ןוא ןעגעגַאד

 .ןעבעלנעילימַאפ ןופ לַאעדיא רעד ןייז עימַאגָאנָאמ לָאז סנעטס

 ןוא עצעזעג ענעבעירשעג ןייק ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז סע ןעוו

 ןיא גינעק רעשיכרַאירטַאּפ רעד טנעלפ ,םינהנמ עטלעטשעגטסעפ

 ןייא , ךרוד עסיינטלעהרעפ עכילשנעמ יד ןערילונער דנַאלנעכירג

 ןוא ןַאמ ןעשיווצ וליפא ךוסכס ַא ןיא ."לעממיה ןופ גנוקעלּפטנע

 ןוא ,טכערעג ןיא סע רעוו ןעדיישטנע נינעק רעד טנעלפ בייוו

 טערקעד ןייז טגעלפ ,ןַאמ ַא ןוא רעטָאפ ַא ,ןָאזרעּפסנַאמ א גידנעייז

 יד .יורפ רעד ןופ ןעטסנוג וצ ךיז ןעניינ טינ ךילדנעטשרעפטסבלעז

 טימ ."ןיד ַא טכערב סָאוו גהנמ ַא, טייצ רעד טימ ןערעוו ןעטערקעד

 רעד רעביא עצעזעג יד ןעגיטסעפעב טַאַאטש ןופ גנוהעטשטנע רעד

 טעװערַאטסעג ךיז טָאה ןַאמ רעד ןעכלעוו ,סומזיטָאּפסעדי םעד יורפ

 ןיא רעכלעוו טַאַאטש רעד .עילימַאפ רעד ןיא ןערהיפוצנייא

 טָאה ןעפַאלקש ןופ ןָאיצַאטַאולּפסקע ףיוא ןערָאװעג טעדנירגעג

 -רָאפעג רהיא ןופ טָאה ןוא ,ןיפַאלקש ַא טכַאמעג ךיוא יורפ רעד ןופ

 .רענריב עקרַאטש ענהעש ןערָאבעג רונ םהיא לָאז יז טרעד

 ענייז ןיא טּפַאכעגניירא טַאַאטש רעד טָאה ַאטרַָאּפ ס ןיא

 -טלעהרעפ יד יא ,םוהטנענייא ןופ גנולייהטוצ יד יא : סעלא דנעה

 יד יא ,ןעטייהנעגעלעננא-ןעילימַאפ יד 'יא ,רעטכעלשעג יד ןופ עסינ

 ןעוועג זיא טַאַאטש ם'נופ קעװצ-טּפיוה רעד .גנוהיצרע-רעדניק

 -נייא ןופ גנורהאוועבפיוא יד ,ןעשנעמ עדנוזעג ןופ גנורהעמרעפ יד

 רעגריב יד ןיא גנוצנַאלפנייא יד ןוא ,ןעטיז עכָאהג רַאגָאז ,עכַאפ

 ;ענייז ןעיורפ יד ראפ .תולעמ עקסטַאדלָאס ערעדנַאןואטייהווארבןופ

 -ַאטרַאּפס יד ןופ ןעגנוניינ עשירעגעירק עזיד ,סָאמ רעסיווענ ַא ןיא

 עשירענעירק ייב בור סָאד יוװ ױזַא םוראוו ,גיטסנינ ןעוועג רענ

 טייהיירפ רהעמ טַאהעג אטרַאּפס ןיא ןעיורפ יד ןעבָאה ,רעקלעפ



 2 יע

 סנעטַא ןיא ןעד ;סנעטַא ןיא לעיּפשייב םוצ יו ,עטכער ןוא
 ייז ןוא טייבראדזיוה ףיוא טצנעהגעב ןעוועג טייקגיטעהט רעייז זיא

 ןופ סלַא קורדנעילימַאפ ןופ רהעמ טכָאירעטנוא ןעוועג ןענייז

 טָאה רעבָא עקנַאטרַאּפס רעד ןופ .טפאשרעה עכילטפַאשלעזעג
 יד ןייז לָאז יז ,רעדניק עקרַאטש ןערָאבעג לָאז יז טהעדָאפעג ןעמ
 יד ןעגָארקעג ראפרעד ןעבָאה ךעלדיימ יד .רעגריב עווַארב ןופ רעטומ
 -מיג טכַאמעג ךיילג ןעבָאה ייז ;ךַאלנניא יד יוװ גנוהיצרע עבלעז

 .סטרָאּפס עבלעזיד ןיא ןעמונעג לײהטנַא ןוא ןעגנוביא עשיטסַאנ

 ; שיזיפ טלעקיווטנע טוג ךילקריוו ןעטרָאד ךיז ןעבָאה ןעיורפ יד ןוא

 טימ ,ןעלוקסומ עקרַאטש טימ ,ןהעש ןוא דנוזעג ןעוועג ןענייז ייז

 ןעלזניא ןוא טדעטש עשיכיהג ערעדנַא יד רונ .רעדעילג עמאזנייב

 ייב זא ,ןעיורפ רענַאטרַאּפס יד רעביא ןעלמרומ קרַאטש ןעגעלפ

 ייז ןופ עלעיפ זַא ןוא ,טעקַאנ לעיפוצ ייז ןעהעג קיטסַאנמיג רעד

 ייס ,רענריב .עֶלַא עכלעוו טיול ,עצעזענ יד ןופ סיוא ךיז ןעפיוק

 עט ַארג .ןעננוביא עסיוועג ןעכַאמכרוד ןעזומ ןעיורפ ייס רנעמ

 ַא ףיױא ןָא טהעג גנוגידלושעב עטצעל עזיד זַא גנוניימ רעד זיא
 .-ֵנָא ןעבָאה ןעיורפ רענַאטרַאּפס עלעיפ ןעוו ,טייצ ערעגיטעּפש

 םייב ןעטלַאהעג טָאה ַאטרַאּפס ןוא ,רעמיהטכייר ךס ַא טלעמַאזעג

 וצ ןופ ןעפיוקסיוא עלעיפ ךיז ךילקריוו ןענעלפ ןַאד ,ןעלַאפוצ

 .טכילפ רעייז ןָאהט

 טַאַאטש רעד טָאה סונרוקי ? ןופ עצעזעגנ יד טיול רעבָא

 ; ןעהטַארייה לָאז ןעמ רעטלע ןעכלעוו ןיא רַאגָאז ,סעלַא טמיטשעב

 ןעבָאה רענעמ ,גנוי וצ ןעהטַארייה טרָאטעג טינ ןעבָאה ךַאלדיימ

 רהָאי 80 רהעפעגנוא ןעוועג ןענייז ייז ןעוו ןעהטַארייה טפרַאדעג

 טַאהעג טָאה סָאװ רעגריב םעד טניולעב טָאה טַאַאטש רעד .טלַא

 ייב ןענייז רעדניק עדנוזעג עקרַאטש רהעמ סָאװ ןוא ,רעדניק לעיפ

 ןופ ןעגָאהקעג רע טָאה סעינעליווירּפ רהעמ ץלַא ,ןערָאבעג םהיא

 ,עסערעטניא ס'נַאמ ןעדעי ןיא ןעוועג םורָאד זיא סע .טַאַאטש

 ןַאמ רעטלַא ןַא .טיובעג גיטפערק ןייז ןעלָאז רעדניק ענייז זַא

 ַא ןעטעב טנעקעג טָאה ,, ,ךרַאטולּפ טלהעצרעד "יורפ רעגנוי ַא ןופ

 סָאד ןוא ,יורפ ןייז טימ םהיא טַאטשנַא ןייז לָאז רע ןכש ןעגנוי
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 םעד ,םהיא טרעהעג טָאה ןערָאװעג ןערָאבעג זיא סָאװ דניק

 -טכורפ א ןערָאװעג ןלעפעג זיא סע ןעמעוו ,רובג ַא ןַאמ ַא .ןעטלַא

 ,ןַאמ רהיא ייב ןעטעב טנעקעג טָאה ,יורפ עטפַאהדנעגוט ,ערַאב

 םעד ףיוא טָאה טפַאשלעזעג יד ",רהיא טימ ןעבעל וצ סינביולרע

 ןעיורפ ייווצ ןעבָאה וצ ןַאמ ַא רַאפ דנערהעוו ,םורק טקוקעג טינ

 טריטסיזקע ָאזלַא טָאה ַאטרַאּפס ןיא .טרעהרענוא טעמכ ןעוועג זיא

 ןעבָאה רעדניק יד .עירדנַאילַאּפ טרָאס ןימ ַא טימ עימַאגָאנָאמ

 טגעלפ טעטימָאק 8 .טרובעג רעד ןופ ךיילג טַאַאטש םוצ טרעהעג

 טָאה עניטפערק יד ,ענהעש יד ;ענערָאבעג-יינ יד ןעכוזרעטנוא

 ןעמ טָאה עטריקַארברַאפ יד ,טַאַאטש ן'ראפ ןעבעל טזָאלעג ןעמ

 .טעטיוטעג

 ןהעזעג טינ רהעמ ָאזלַא טָאה סוגרוקיל ןופ עיצוטיטסנָאק יד

 ן'רַאפ טכעלשעג רהיא ןופ טייקנידנעווטיונ יד יוװ יורפ רעד ןיא

 ןעבָאה עצעזעג יד ןוא ,רעגריב ןעריטורקער וצ םוא טַאַאטש

 יז טָאה םיוק .ןעננוהיצעב עכילטכעלשעג ערהיא זיולב טרילוגער

 רעד טָאה ,רעדניק טַאהעג ןוא טַאַאטש ן'רַאפ ןָאיסימ רהיא טליפרע

 .ןענָאיצקנופ ענייק רהעמ ןעזָאלעגרעביא טינ רהיא טַאַאטש

 טסייה רַאפרעד .ךַאז רהיא טינ ןעוועג זיא רעדניק יד ןעהיצהע

 ןעוועג זיא עקנַאטרַאּפס רעד ןופ ענַאל יד סָאה לעטָאסטירַא ייב סָאד

 .סיוא ךיז טקירד רע יוו "עכילצעזעגרעסיוא ,,ןַא ,עטמיטשעבנוא  ןַא

 ; רעדניק עקרַאטש ןעבָאה וצ טיירגעגוצ יז ןעמ טָאה זייוולעדיימ

 ןוא רענעמ יד טימ גנוהיצרע עכיילג ַא ןעגָארקעג יז טָאה רַאּפרעד

 טָאה םיוק .ןעבעל ןעכילטפַאשלעזעג ןיא ?ײהטנַא ןעמונענ טָאה

 יוװ ,קרַאמ ןופ בָארַא יז זיא ,רעדניק ןערָאבעג ןוא טַאהעג הנותח יז

 ןהעג ,םייה רעד ןיא ןעציז ןיד ןיּפ לע טזומעג טָאה יז .טגָאז ןעמ

 .ןַאמ רהיא יירט ןייז ןוא םינּפ ןעטקעדרעפ ַא טימ

 ןעדעירפוצנוא קרַאטש ןעוועג ןענייז ַאטרַאּפס ןופ ןעיורּפ יד

 ץעזעג סָאד ?ייוו ראפרעד עקַאט רשפא) ,עצעזעג סע'סגרוקיל טימ

 זַא ,טלהעצרעד לעטָאטסירַא .(גיטייזנייא יוזא טכַארטעב ייז טָאה

 ןעיורפ יד ןענייז עיצוטיטסנָאק ןייז ןופ גנורהיפנייא רעד ייב

 .ןעגיוא יד טצַארקעגסיױוא םהיא ןעבָאה ןוא ןע'סוגרוקיל ןעלַאפעב



 יא נא

 סָאװ ןייז רַאבקנַאד םהיא טפראדעג סעקנַאטרַאּפס יד ןעבָאה ךָאה

 ןעד ,רענעמ טימ גנוהיצרע עכיילנ ַא ןעבעירשעגרָאפ ייז טָאה רע

 ןעיורפ יד ןעבָאה טייהווַארב רעייז ךרוד ןוא גנוהיצרע רעייז ךרוד

 עכילטפַאשלעזעג ע 5 ַא ףיוא סולפנייא ןעסיורג ַא ןענָארקעג דלַאב

 -מַאזרעפ עכילטנעפע יד ףיוא ןעמוק ןענעלפ ייז .ןעטייהנעגעלעגנַא

 ךָאנ טינ רָאנ טלעדנַאהעג ןעכַאז עלעיפ ןיא ןעבָאה ןוא ןעגנול

 וצ ןעטָאברעפ ןעוועג ,לעיּפשייב םוצ ,זיא סע .עצעזעג ס'גרוקיל

 -ייהטוצ עסיוועג א ןעטלַאהוצנָא ידכ ,ןדנ ?עיפוצ רעטכָאט ַא ןעבעג

 ןוא ,טרהיפעגנייא ןעוועג ןעטרָאד זיא עכקעוו םוהטכייר ןופ גנול

 ; ןַאמ ןעמירָא רהיא רעביא ןעשרעה טינ לָאז יורפ עכייר ַא ידכ

 טעמכ זיב ןעסקאוועג ץְלַא ןדנ ןופ ןעמוס יד ןענייז ןענעווטסעד ןופ

 .ןעיורפ ןופ דנעה יד ןיא ןענופעגנייא ךיז טָאה דנַאל לעטירדזייווצ

 -נייא ןערעייהעגנוא ןא טאהעג ייז ןעבָאה ןופרעד עגנְלָאפ סלא ןוַא

 ייז לָאז ןעמ זא ןעזָאלרעד טינ ןעבָאה ןוא ,ַאטרַאּפס ןיא סולפ

 ןערָאבעג ןענעק סָאוו היק סלַא רונ ןעלדנַאהעב ןוא ןעטכַארטעב

 .רעבלעק עקרַאטש

 -רעד סנע ט ַא ןופ גנוהעטשטנע יד רעביא עדנעגעל ַא

 זיא סנעטַא ואוו) טרָא םענעי ףיוא זיא גנולצולּפ : ױזַא טלהעצ

 ,םיוב טרעבליוא ן'א ןעסקַאוװעגסױא (ןערָאװעג טיובעגפיוא רעטעּפש

 טָאה גינעק רעד .רעסַאו ַא ןערָאװעג זיא ייברעד טנעהָאנ ןוא

 םירוא) ?עקַארָא ןעניטרָאד םעד ןעגערפ יפ לע ד ןיא טקישעג

 סָאד ,טרעפטנעעג טָאה ?עקַארָא רעד .טייטעב סָאד סָאװ (םימותו

 -זייוו ןופ ןיטעגנ יד ,אוורענימ טייטעב םיוב טרעבליוא רעד

 רעסַאװ סָאד ןוא ;(ַאנע ט ַא ןעסייהעג ךיוא טָאה עכלעוו) ,טייה

 טנעקעג טינ ןעבָאה רענריב יד .םי ןופ טָאנ רעד ,ןוטּפענ טניימ

 ןעפור לָאז ןעמ טייהטָאנ רעכלעוו ןופ ןעמָאנ םעד טימ ןעסילשעב

 ןעפור טדאטש יד לָאז ןעמ טלָאװעג ןעבָאה רענעמ יד .טדאטש יד

 ןעמָאנ ַא טדאטש יד לָאז ןעמ טגנַאלרעפ ןעבָאה ןעיורפ יד ,ןוטּפענ



 עי ראו

 ןוא ,טרהיפעגנסיוא ןעבָאה ןעיורפ יד .(ַאוװרענימ) ַאנעטַא ןעבענ

 ןוטּפענ טָאה ; סנעטַא ןעבעילבעג זיא טדאטש רעד ןופ ןעמָאנ רעד

 טימ דנַאל עצנַאג סָאד ןעסָאנרעפ טָאה ןוא טַאהעג לעביארַאפ

 ןעיורפ יד ןעבָאה טָאג ן'זגורב םעד ןעטעבוצרעביא םוא ..רעסַאװ

 -סקלָאפ ףיוא ןעמיטש וצ טכער סָאד ןופ ךיז ןעגַאזטנע טזומעג

 ןעפור טפראדענ רהעמ טינ ךיז ןעבָאה רעדניק יד ,ןעגנולמַאזרעּפ

 ןופ ןוא ,רעטאפ ן'כָאנ ןרעדנָאז ,רעטומ רעד ןופ ןעמָאנ ן'כָאנ

 רונ ןערָאװעג ןעיורפ יד ןענייז עטכער עלופ טימ סנירענריב

 .רענריב ןופ רעכ"י י

 ןופ עפוטש-סגנַאגהעביא ןא ףיוא ןָא טנייצ עדנעגעל עזיד ו

 ם'נופ גנולקיווטנע רעד טימ סָאד ןוא ,טכער-רעטאפ וצ טכער-רעטומ

 .טקירדרעטנוא רהעמ ץלַא ןערָאװעג יורפ יד זיא טַאַאטש ןעשינעטַא

 ןופ טּפוטשעגסױרַא טרעוו ,עטכער עשיטילָאּפ ערהיא טרעילרעפ יז

 רעד וצ טעטכענקרעפ טרעוו ןוא ,טייקגיטעהט עכילטּפַאשלעזעג

 ןערידוטש וצ ןעטָאברעפ ןעיורפ ןעמ טָאה רעטעּפש .עילימַאּפ

 -רעפ ןעזָאלרעד טינ טָאה ןעמ .ָאװטסרעשוקַא וליפא ןוא ןיצידעמ

 ןעטָאברעפ ןעוועג זיא ייז ; סנירעטסירּפ ןייז וצ ןעיורפ עהטַאהייה

 עשיּפמיִלֶא יד ייב דנעזעונַא ןייז וצ ,רעטַאעהט םעד ןעכוזעב וצ

 ,םיבוט םימי עכילטפַאשלעזעג ןיא ?ײהטנַא ןעמהענ וצ ,ןעלעיּפש

 ,תויול וצ ןהענ וצ וליפא ,רענעמ יד טימ רעמיצ ןייא ןיא ןעסע וצ

 ןעו ענ ןענייז ייז .לג .ד .א ,טְלַא רהָאי 60 ןעוועג ןענייז ייז רעדייא

 ןליפא ןעבָאה ייז ןוא (רעזייה-ןעיורפ) ןעעקעניג יד ןיא טרַאּפשרעּפ

 טָאה ךרַאטו? ּפ .רעטסנעפ יד ןופ ןעקוקסורַא טרָאטעג טינ

 טָאה ןַאמ רעד סָאװ לַאעדיא ןעכילטפַאשלעזעג םעד טקירדעגסיוא

 ןֵא ןופ ןעמָאנ רעד , : רעטרעוו עזיד ןיא יורפ רעד ןעטלַאהעגרָאּפ

 -נייא ןייז ףרַאד טייקכילנעזרעּפ רהיא טימ ןעמַאזוצ יורפ עכילרהע

 ןעמ ,טרָאװ ןייא טימ ."זיוה ןופ טנעוו רעיפ יד ןיא ןעסָאלשעג

 רעד ןופ טייקכילנעזרעּפ יד ןעטכינרעפ ןעצנַאג ןיא טלָאװעג טָאה

 ןעלעיצ יד ריפ טנעמורטסניא ןייא זיולב רהיא ןופ ןעכַאמ ןוא יורפ

 .עילימַאפ רעד ןופ

 רע ; רעטאפ רהיא ןופ תושר םעד ןיא ןייז טגעלפ רעטכָאט ַא
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 ןוא ,טלָאװעג טָאה רע ןעמעוו רַאפ ןעבעגסיוא ןענעק יז טנעלפ
 טלהָאצעב טָאה רכעלעוו ןתח םענעי טפיוקרעפ יז רע טָאה טפָא ץנַאג
 ןעהטַארייה טרָאטעג טינ טָאה יורפ עשינעטַא ןַא .זיירּפ ןערעסעב ַא
 זיא ןעכערברעפ אזַא רַאפ ףָארטש יד : דנַאל ןעדמערפ ַא ןופ ןַאמ ַא

 רהיא ןוא ןיפַאלקש ַא רַאפ ןערעוו טפיוקרעפ טגעלפ יז סָאד ןעוועג

 עסיוועג ַא) ןעמכַארד 1000 ןעלהָאצעב ןעזומ טגעלפ ךעטָאפ

 ןופ עמרָאפ עכילצעזעג יד ןעוועג זיא עימַאגָאנָאמ יד ,(העבטמ

 טרעדָאפעג גנערטש ןעמ טָאה יורפ רעד ןופ זיולב רעבא ,הטַארייה
 -סבעק עלעיפ טַאהעג טפָא טָאה רע ;ןַאמ םעד יירט ןייז לָאז יז

 רעד .ןעיורפ עכילצעזעג עכילטע רַאנָאז לָאמ ַא ןוא ,רעבייוו

 ךֶאנ טגעלפ ןוא רענניפ יד ךרוד טקוקעג ףױרַאד טָאה טַאַאטש

 טײהנעסַאלעגסױא ֹוצ טייקכילגעמ יד רענעמ יד ןעבעג טסבלעז
 זיא ןַאמ רעד .לג .ד .א ,עיצוטיטסָארּפ ןופ רעזייה ענָאיזַאק ךרוד

 םהיא טנעלפ יז :יורפ רעד רעביא רעשרעה רעלופ רעד ןעוועג

 !ררעה ןיימ --- ןרעדנָאז ,ןעמָאנ ןייז טימ טינ ןעפורנָא ןעזומ

 םעד רעהירפ ; תושר זיא-סע-סעמעוו רעטנוא ןעוועג רעמיא זיא יז

 -רעה ןייז טגעלפ טיוט ס'ןַאמ ן'כָאנ ,סנַאמ םעד ךָאנרעד ,ס'רעטאפ

 ןופ קעווצ רעד .שרוי ןייז וצ ןהענרעביא יורפ רעד רעביא טפַאש

 ,עילימַאפ עשילַאכרַאירטַאּפ יד ןעטלַאהוצפיוא ןעוועג זיא םעד םעלַא
 רעד ,טּפַאשלעזעג רעד ןופ עציטש יִד סלַא טנעידעג טָאה עכלעוו

 ןעברַאטשסיױא טינ לָאז עילימַאפ ןייז טגרָאזעג רהעז טָאה עכעירג

 ,תורוד עגידנעמוק יד ןיא ןערעוו ןערָאלרעּפ טינ לָאז ןעמָאנ ןייז ןוא

 רונ ,ןעשנעמ א ףיוא יװ טינ טקוקעג רע טָאה יורפ רעד ףיוא ןוא

 .עילימַאפ יד ןוא ןעמָאנ םעד ןעטלַאהוצפיוא לעטימ ַא ףיוא יוװ

 -כָאנ טלָאװעג טינ ןעבָאה דנַאלנעכירג ןופ ןעיורפ יד רעבָא

 ײלרעלַא טימ ןעבָאה ןוא רענעמ יד ןופ ןעגנורעדרָאפ יד ןעמוק

 ןעוועג םורַאד ןענייז רענעמ יד ןוא ; ייז ןעגעג טפּפמעקעג ןעלטימ
 .טעטכַארעפ ןוא טסַאהעג ייז ןעבָאה ןוא ןעיורפ יד ףיוא זייב קרַאטש

 ןעטפאשנעגייא עטכעלש עלעיפ ןעבעירשעגוצ יורפ רעד טָאה ןעמ
 רַאנָאז .ןעציוו עליופ טכַאמעג גנונכער רהיא ףיוא טָאה ןעמ ןוא

 ןיא יורפ ַא ןופ המשנ יד סָאד ,טנרעלענ טָאה ל?עטָאטסירַא

 שש ...-



 טי ולא

 טלעוו רענעי ףיוא וליפא ןוא ; ןַאמ ַא ןופ המשנ יד יוװ רעגירדעינ

 טעוװ יז ואוו ,םונהיג םעד רונ ןעכָארּפשרעּפ יורפ יד ןעמ טָאה

 .סנעטאש עלעקנוד יד ןעשיווצ ןעשזדנָאלב

 טינ טקוקענפיוא ןעבָאה ןעיורפ יד ןופ טעטילַארָאמ יד ףיוא

 עלעיצעּפס ןעוועג ךיוא ןענייז סע רָאנ ,םיבורק ןוא רענעמ ערעייז רונ
 יד זא טקסַאּפעגפיױא ןעבָאה סָאו (סוויטקעטעד) סרָאטקעּפסניא

 ױזַא טָאה ןעמ ןעוו ןוא .ןערהיפפיוא ךילטיז ךיז ןעלָאז ןעיורפ

 .ןעקוקוצכָאנ סָאוו ןעוװענ זיא אמתסמ ,טקוקענכָאנ גנערטש

 -לָאװער טזומעג ןעבָאה ןעיורפ יד : טינ רעדנואוו ןייק ךיוא זיא סע

 ---ןעטייז עֶלַא ןופ טקירדעגנ ייז טָאה רעכלעוו קורד םעד ןעגעג ןעריט

 רעד ןיא טייהנעפרָאװרעטנוא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא עטכער ענייק

 ַא רהעז ןיא יירעפַאלקש .גנופַאלקשרעּפ עכילטכעלשעג ,םייה

 -יטסניא זא רעדָא טפַאשלעזעג א ןוא ,טנעמַאדנופ רעגידלעקָאש

 ןעיורפ יד .ןעלַאפ עדנע םַא זומ ףיורעד טיובעג זיא עכלעוו ןָאיצוט

 עילימַאפ עשיכירג עטלַא יד ןוא ,טייהיירפ וצ טבערטשענ ןעבָאה

 ׂ .ןעלַאפעג זיא

 ןֵא ןענופעג טָאה טייהיירפ רעכילטכעלשעג וצ גנובערטש יד

 יד .(ןידניירפ ,טניימ "*ַארעטעה ,,) סומזירעטעה םעד ןיא גנַאנסיױא

 עטעדליבעג טסכעה ןוא עטסנהעש יד ןעוועג ןענייז ןערעטעה

 -רעפ ךיז ןענעלפ ןענָאלַאס ערעייז ןיא ,דנַאלנעכירג ןופ ןעיורפ

 ןוא עטיילסטַאַאטש, ןעטעֶָאּפ ,ןעפָאזָאליפ עסיורג עלַא ןעלמַאז

 טבוזעג ןעבָאה טייצ רענעי ןופ רענעמ עסיורג עֶלַא .ןעלארענעג

 ןעגינגרעפ טּפעשעג ןעבָאה ןוא עבעיל רעייז ןיא טפאשדניירפ רעייז

 יד ןופ רעכוזעב יד  .ננודליב רעייז ןוא טייהנהעש רעייז ןופ

 ןעבָאה ןוא ,סנעגעמרעפ עסיורג טדנעּפסעג ייז ףיוא ןעבָאה ןערעטעה

 רעד .טרַא רעכילנינעק ףיוא ןענָאלַאס ערעייז ןעטלַאהעגנּפיױא

 ןענייז גנַאפנָא ןופ .סומזירעטעה םעד טרינָאיצקנַאס טָאה טָאַאטש

 ןערָאװעג טיירפעב ןענייז עכלעוו ,ןעניפאלקש רונ ןעוועג ןערעטעה

 ןעניכעירג עיירפ ךיוא ךיז ןעבָאה רעטעּפש ; טייהנהעש רעייז ךרוד

 ייז עכלעוו ,סומזירעטעה ןופ "ןָאיסעּפָארּפ , רעד ןעבעגענרעביא

 סע ןַא ןהעזעננייא ןעבָאה ייז .טרידוטש ניטלעפנרָאז ןעבכָאה
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 ייז ןעמעוו עבעיל רעייז ןעפיוקרעפ וצ גיליוויירפ רעסעב ייז טניול

 -צעזעגנ ערעייז ייב ןעניפַאלקש עטעטכַארעפ ןייז וצ רעדייא ,ןעליוו

 .רענעמ עכיל

 יד ךיוא זיא ןערעטעה יד ןופ לעיּפשייב םעד גידנעגלָאפָכאנ

 טָאה יז .ךילטכעלשעג רעיירפ סָאװטע ןערָאװעג יורפ-ןעילימַאפ

 ןעכילטפַאשלעזעג םוצ טירטוצ ַא ךיוא ןעגירק וצ טבערטשעג רעבָא

 ןעמהענ וצ טסנוק ןוא טפַאשנעסיוו טימ ךיז ןעגיטפעשעב ֹוצ ,ןעבעל

 עקַאט יז טָאה זייווכעלסיב ןוא .גנורעינער רעד ןיא ?ײהטנַא רַאגָאז

 ןעבָאה ןעיורפ ,לעיּפשייב םוצ .ךיוא טרהיפענסיוא זיא סע סָאװ

 ץעזעג םעד ץָארט ,ןעלעיּפש עשיּפמילִא יד וצ ןעמוק וצ ןעביוהעגנָא

 זיא ןיסעצנירּפ עשינַאטרַאּפס ַא ןוא ,ןעטָאברעּפ סע טָאה רעכלעוו

 יד ףיוא זיירּפ א ןענָארקעג טָאה עכלעוו יורפ עטשרע יד ןעוועג

 ןעבָאה ?ארעביא ,ןָאיגילער ןיא ,קיטיִלָאּפ ןיא .סעסייר עשיּפמילַא

 טימ עטכער עכיילנ ,טכעררעגריב ןעגירק וצ טכוזעג ןעיורפ יד

 רעכלעוו ,סונַאפָאטסירַא רעלעטשטפירש עשיכעירג רעד .רענעמ

 עכילטייהיירפ ערעייז רַאפ ןעיורפ יד ףיוא ןעווענ זייב קרַאטש זיא

 -עמָאק ענייז ןיא ןעכַאמ ךילרעכעל טלָאװעג ייז טָאה ןעגנובערטש

 ; ױזַא םהיא ייב ט'הנעמ ערעטקַארַאכ ענייז ןופ יורפ ןייא .ןעיד

 ,ךילטפַאשניימעג ןעמעלא ןערעהעג לָאז סעלא זא רעדרָאפ ךיא,

 טייז ןייא ףיוא --- עכייר ןייק ןוא עמערָא ןייק ןייז טינ לָאז סע זַא

 רעד ףיוא ןוא דנַאל לעיפ רעייהעגנוא ןעציזעב עכלעוו .ןעשנעמ

 .רבק ַא ףיוא דרע ןַאּפש ַא רונ ןעציזעב עכלעוו ןעשנעמ טייז רעדנַא

 -נייה) ".ךילטפַאשניימעג ןעמעלַא ןערעהעג ךיוא ןעזומ ןעיורפ יד

 ןעליו עכלעוו ,ןעדלעה עכלעזַא ךיוא ךיז ןעניפעג ןעטייצ עגיט

 טרָאס ןעבלעז םעד ףךרוד סומזינומָאק םעד ןעכַאמ ךילרעכעל

 (.טנעמוגרַא

 ןעבָאה סָאװ ,טייצ רענעי ןופ ןעיורפ עשיכירג יד ןעשיווצ

 טָאה רוטַארעטיל ןוא טסנוק ,עיּפָאזָאליפ וצ טירטוצ ַא ןעגָארקעג

 ןעסיורג םעד ןופ יורפ יד ,איזַאּפ ס ַא טנעכייצעגסיוא ךיז

 סנעהטַא ןופ טפַאשלעזעג עטסעב יד .סעלקירעּפ ןַאמסטַאַאטש

 ,טּפַאשנעסיװ ,קיטיִלָאּפ רעביא ןער'טוקסיד רהיא וצ ןעמוק טגעלפ



 ענייז סעלקירעּפ ריפ ןעבעירשעג ןוא טסַאפרעפ טָאה יז .?לג- ד א

 ןופ ?עדָאמ ַא ריפ טנעידעג ךָאנרעד ןעבָאה עכלעוו ,ןעדער עטסעב

 ןענעק לָאז יורפ ַא זַא ןעבעגוצ גידנעלעוו טינ .הצילמ עשיכעירג

 זיא רהיא ןיא זא ,טגָאזעג  רענעהטַא יד ןעבָאה ,טנערעלעג ױזַא ןייז

 רעטנוא ךיז ןעבָאה עיזעָאּפ ןיא .סַארָאגַאטיּפ ןופ המשנ יד רעבירַא

 עכלעוו ,א נירא ק ןוא ,ָא ה פא ס טנעכייצעגנסיוא ערעדנַא

 ןעטמהירעב ן'טימ ץנערוקנָאק ןיא זיירּפ א ןענואוועג לָאמ ףניפ טָאה

 עלעיפ ךיוא ןעצנעלג טפַאשנעסיוו רעד ןיא .רַאדני ּפ רעטכיד

 זיא עכלעו ,א ד י נ על י פ ,לעיּפשיײיב םוצ יו ,ןעמענזזעיורפ

 ןעוו טגָאזעג סיוארָאפ טָאה ןוא עימָאנָארטסַא ןיא טנרעלעג ןעוועג

 ןעוועג סָאד זיא טייצ רענעי וצ סָאװ ,המח יוקיל א ןייז טעוו סע
 ןוא רעטכעט יירד ס'ַארָאגַאטיּפ .רַאברעדנואוו רַאפ טנעכערעג

 ןעבָאה ןוא עיפָאזָאליפ טימ טניטפעשעב ךיז ןעבָאה רעטומ רעייז

 רעטכָאט יד ,א ט ע ר ַא .רעכיב עשיפָאזָאליפ עלעיפ ןעבעירשעג

 עיפָאזָאליפ ןופ ןירערהעל א רהאי 25 ןעוועג זיא ,סופיטסירַא ןופ

 -נעגענ עלעיפ ןענעוו רעכיב ןעבעירשעג טָאה ןוא סנעהטַא ןיא

 לנלונמ ןיא רהיא ןיא זא טבילגעג ןעבָאה ןעכירג יד .עדנעטש

 .סעטַארקָאס ןופ המשנ יד ןערָאװעג

 רַאפ טפּפמעקעג ָאזלַא ןעבָאה דנַאלנעכירג ןופ ןעיורפ יד

 -רענינייא ייז ןעבָאה ןעהעז רימ יוװ ןוא ,טייהכיילג ןוא טייהיירפ

 ןיא גנורעדנע ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע .גלָאפרע ןא טַאהעג ןעסַאמ

 רעהירפ טָאה ןעמ סָאװ םעד טאטשנא .ןעיורפ ןעגעוו עפירגעב יד

 ס'נַאמ ַא יוװ רענירעדעינ זיא יורפ ַא ןופ המשנ יד סָאד ןעטלאהעג

 רעד ןופ גנורהיפ יד רַאפ טקעיָארּפ ןייז ןיא ָאטַאלּפ טנרעל ,המשנ

 ןופ רוטַאנ רעד טימ ךיילג זיא רוטַאנןעיורפ יד סָאד ,קילבוּפער

 עניטסייג וצ גיהעפ םורַאד ןענייז ןעיורפ יד סָאד ןוא ,רענעמ יד

 ףרַאד ןעמ .ךיילנוצ רענעמ טימ טייקגיטעהט עכילרעגריב ןוא

 -נעסיוו טימ ךיז ןעגיטפעשעב וצ ןופ ןעניטייזעב טינ ָאזלַא ייז

 -נעגעלעננַא-סטַאַאטש ןיא ל?ײהטנַא ןַא ןעמהענ וצ ןופ ןוא טפַאש

 .ןעטייה

 טנרעלעג ,טייצ ןייז ןופ דניק סלַא ,ָאטַאלּפ טָאה ,ךילריטַאנ
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 ףיוא .טַאַאטש םעד ןעפרָאוװרעטנוא ןייז ףרַאד ןָאזרעּפ יד סָאד

 -ַאטש םעד ןעפרָאוװרעטנוא ןייז זומ ןעמ סָאד ,עלעיפ ןענרעל טנייה

 .ןעזעוו ןערעכעה ןעכלעוו דנענריא רעדָא ,עילימַאפו רעד רעדָא טא

 -נעכירג ןעטלַא ןיא ןעיוִרפ יד רונ טינ ןעטילעג ןעבָאה םעד ךרוד

 ןוא טנייה ,ןעיורפ ןוא רענעמ ןעדייל עפירגעב עכלעזַא ךרוד ,דנַאל

 ,לעגוק-דרע םעד ןופ ןעלייהט עֶלַא ןיא ,לָאמ עלַא
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 .םיור ןעטלַא ןיא יורפ יד

 רֶאּפ ַא עילימַאפ רעד רעטנוא רימ ןעהעטשרעפ גָאט ןעניטנייה

 .סױרַא ייז ןופ ןעמוק עכלעוו רעדניק יד ןוא (רָאּפ-עהע סָאד) ,קלָאּפ

 סיזַאב רעד זיא ןרעטלע עבלעזיד ןוא ענייא ןופ גנומַאטשבא יד

 זנוא ייב ןערעוו םיבורק רַאפ (008282008) טפַאש-תבורק ןופ

 ןוא רעטאפ ןייא ןופ בֶא ןעמַאטש עכלעוו ,ענעי ךיוא טנעכערעג

 דעילגטימ ַא ןייז וצ םוא .טרהעקרעפ רעדָא ,רעטומ ,ןייא ןופ טינ

 ןענידרעהירפ זיא סע ןעכלעוו ןיא ,ָאזלַא ןעמ זומ עילימַאפ ַא ןופ

 ַא -- .ןרעטלע עכילטפַאשניימעג ןופ ןעמוקסיורא טקעריד ,רוד

 ןעטלַא ןיא טַאהעג עילימַאפ יה טָאה גנוטיידעב ערעדנַא ץנאג

 טנעכערעג ךיז ןעבָאה עילימַאפ רעד ןופ רעדעילנטימ סְלַא .םיור

 -נעילימַאפ םעד ,רעהעטשרָאפ רהיא וצ טרעהעג ןעבָאה סָאוו עֶלַא

 עטנשר"ענ ,טכענק עטפיוקענ ,ךעלקינייא ,רינש ,רעדניק .ּפָאק

 םוצ טרעהעג ךיילג ןעבָאה עלַא --- ןהיז ענעבעירשענוצ ,ןעפַאלקש

 .רעשרעה רעניטכעמלָאפ רעייז ןעוועג זיא רע ןוא רעטאפנעילימַאּפ

 ןעמוקסיורא םעד ךרוד טינ טנעכערעג ךיז טָאה טפַאש-תבורק יד

 םעד ןופ טעטירָאטיױא יד ךרוד רונ ,רעטומ ןוא רעטאפ ןייא ןופ

 -ירָאטיױוא ןייז טכיירג סע ןעמעוו ףיוא יד עלַא .,רעטָאפנעילימַאפ

 רעבלעזרעד וצ ןערעהענ ןוא םיבורק ןייֵלַא םעד ךרוד ןענייז טעט

 (.טרובעג ךרוד טינ טפַאש-תבורק -- 448400ת) .עילימַאּפ

 -עבנוא ןעוועג ןענייז רעטאפנעילימַאפ םעד ןופ עטכער יד . !
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 ,ןעפיוקרעפ טנעמענ טָאה רע (086/12 100465128) .טקנערש

 ןייז ,רעדניק ענייז ןעטכירניה וליפא ןוא ןעפָארטשעב ךילרעּפרעק

 ַא ןופ ןהוז רענעסקַאוװרע ןַא .לנ .ד .א ,ןעפַאלקש ענייז ,יורפ

 ,טכירעג ןיא "ןָאזרעּפ, ַא ןופ עטכער עלַא טַאהעג טָאה רעמיור

 רעבא ןיוה סנעטַאט ןייז ןיא ;רעגַאל ןיא רעדָא טָאנעס ןיא

 רעד וצ טרעהעג סָאװו "ךַאז; ַא יו רהעמ טינ ןעוועג רע זיא

 סרעטָאפ ןייז טימ ךיילג ןעוועג רע זיא ץעזעג ן'רַאפ ןוא ,עילימַאפ

 טָאה ןהוז רעד סָאװ סעֶלַא .לנ .ד .א ,לעבעמ ,היפ ,ןעפַאלקש

 סרעטָאפ םוצ טנעכערעגנוצ ןעוועג זיא טרעבָארע רעדָא טנעידרעפ

 ןעדניב ,ןערַאּפשנייא טנעקענ םהיא טָאה רעטָאפ רעד .ןענעמרעפ

 ,טייברַא ערעווש וצ ןעלייהטרוארעפ רעדָא ןעקישרעפ ,ןעטייק ןיא

 רעד .בָא-רובכ טרָאס םעד ןעגעקטנַא ןעפלָאהעג טינ טָאה ּךַאז ןייק

 ןעסיורג א ןעבָאה ,שנעמ רעטרהָאיעב ַא ןייז טנעקעג טָאה ןהוז

 ךֶאד ןוא --- געירק ַא ןיא רעגעיז ַא ,לוסנָאק ַא רַאגָאז ןייז ,טמַא

 רעדניק ענייז ןוא ,רעטָאפ םעד גינעהטרעטנוא ןעבעילבעג רע זיא

 ןופ טעטירָאטױא רעד ןעפרָאוװרעטנוא ןעוועג ךיוא ןענייז וליפא

 ןעסימשרעפ א סק ײר ע ,לעיּפשייב םוצ ,טָאה ױזַא .ןעדייז רעייז

 -יירפ םהיא ֿפָאה רסיק רעשימיור רעד ןוא ,טיוט םוצ ןהוז ןייז

 -לָאפ סָאד טָאה רעטָאפ ַא זַא טנעקרענַא טָאה רע לייוו ,ןעכָארּפשעג

 רעד ןעוו .ליוװ רע סָאװ ןהוז ןייז טימ ןָאט וצ טכער ענעמָאק

 -טנע ךיז טָאה סויססַאק סוירוּפס ןובירט רעטסואוועב

 סָאד ןעקירדרעטנוא טלָאװעג טינ טָאה רע לייוו ,טמַא ןייז ןופ טנַאז

 רע :טַאיצירטַאּפ ן'רַאפ ןעוועג םקונ ךיז רעטאפ ןייז טָאה ,קלָאפ

 טָאה ןוא ,טיוט םוצ טַארקָאמעד םעד ןהוז ןייז טלייהטרוארעפ טָאה

 .רַאטלַא-ןעילימַאפ םייבי טעטכירעגניה ןיילַא םהיא

 ענייז רעביא רעטאפ םעד ןופ טכַאמ יד זיא טייצ רעד טימ

 -רעפ רונ טנעקעג ייז טָאה רע ןוא ,ןערָאװעג טרענעלקרעפ רעדניק

 טנעקעג ייז רע טָאה רעטעּפש .ןעטכירניה טינ רעבא ,ןעלייהטרוא

 ןַא ןעטיוט ןוא ,טינ ךיוא וליפא ןעלייהטרואהעפ ,ןעגידלושעב רונ

 -דרָאמ ַא ריפ ןענעכער וצ ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה ןהוז םענעגייא
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 סָאד וליפא דרָאמ רַאפ טנעכערעג ןעמ טָאה רעטעּפש ךָאנ .טַאהט
 .רעדניק ענערָאבעג-יינ ןופ ןרעגנוהרעפ רעדָא ןענרעוורעד

 ײנַאריט רעכילצעזעג ןוא טכַאמ רעטצנערגנעבנוא ַאזַא רעטנוא

 סָאװ ןעלעטשרָאפ טכייל ךיז ןעמ ןעק ,רעטאפנעילימַאפ םעד ןופ

 -ןעיורפ ןוא סומזיטָאּפסעד .ןעמונרעפ טָאה יורפ יד עלעטש ַא רַאפ

 יד ענייא סיוא ןעסילש סָאװ ןעגנוננידעב ייווצ ןענייז טייהיירפ

 טינ רָאנ יורפ רעד ןופ עגַאל יד ןזיא ךילקריוו ןוא .ערעדנַא

 םעד ןעפרָאוװרעטנוא ןעוועג זיא יז .ןייז וצ אנקמ סָאװ ןעוועג

 טָאה ןוא ןַאמ רהיא ןופ (טכַאמ-רעטָאפ יד) "סַאטסעטָאּפדַאירטַאּפ ,

 (111146 1,000) .רעטכָאט ַא ענייז סלַא ץעזענ ן'רַאפ טנעכערעג ךיז

 רהיא וצ ןעגנַאגעגרעביא ןענייז עטכער ערהיא ןוא ןעגעמרעפ רהיא

 ןֵא ןעוועג זיא ןַאמ רעד ביוא ןוא ,ןעהטַארייה ן'כאנ ךיילג ןַאמ

 יז .רעווש רהיא וצ רעבירַא עטכער יד ןענייז ,ןהוז רעטיירפעבנוא

 ןופ רעטעג יד ןופ ןוא ןעמָאנ םעד ןופ ןענַאזטנע טזומעג ךיז טָאה

 יירעפַאלקש עיינג ַא ןיא ןעטערטוצניירַא םוא ,זיוה ס'רעטָאפ רֶהיא

 ךיז ןעברעוורע טנעקענ טינ ןיד יּפ לע טָאה יז .ןַאמ רהיא וצ

 עקנעשעג ןעמהעננָא טינ וליפא ,האוצ ןייק ןעכַאמ טינ ,םוהטנעגייא

 רעדָא טנעידרעפ ןיא סע סָאװ טָאה יז בױא ;ןַאמ רהיא ןופ

 .ןַאמ םוצ טרעהעג סעֶלַא סָאד טָאה ,השוריב ןענעמרעפ ַא ןעגירקעג

 רַאפ ןרעדנָאז ,ןעשנעמ ַא רַאפ טינ ןעטלַאהעג יז טָאה ץעזעג סָאד

 רהיא רעביא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמ םוצ טרעהעג סאו ךַאז ַא

 ןופ רעדעילגטימ יד רעביא רעטאפנעילימַאפ רעד יוװ ,עטכער עַלַא

 ןוא ,גנורהיפפיוא רהיא ףיוא טקוקעגפיוא טָאה רע .עילימַאפ רעד

 טנעקעג יז רע טָאה ,ןעלעפענ טינ ןעוועג סָאװטע זיא םהיא ביוא

 םוצ ן'טּפשמ'רעפ ןוא ן'טּפשמ טנעקעג יז טָאה רע .ןעפָארטשעב

 סוללעטעמ סויטַאנגיא ,לעיּפשייב םוצ ,טָאה ױזַא .טיוט

 ןוא ;ט'רוכש'עגנייא ךיז טָאה יז לייוו יורפ ןייז טעטיוטעג

 ןַא טגָאז ,סָאד טלהעצרעד רעכלעו סומי ס קַא מ ססוירעלַאװ

 ,טרהעקרַאפ -- טכערנוא ןַא רַאפ ןעטלאהעג טינ סע טָאה רענייק

 .ערעדנַא רַאפ לעיּפשייב ןעטוג ַא ףיוא יו טקוקעג ףיורעד טָאה ןעמ

 וליפא ןַאמ םעד ןעטלאהוצפיוא ןעננואווצעג ןעוועג זיא יורפ יד
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 רעלעיּפשנעטרָאק ַא ,רענעסַאלעגסיוא ןַא ,רוכש ַא ןעוועג זיא רע ןעוו

 ןַאמ רעד ןעוו רונ ְךֶאי םעד ןופ טיירפעב ךיז טָאה יז .לגנ .ד .א

 ,דרָאמ ַא ןעגנַאגעב זיא רעדָא ,טעטפינרעפ זיא סע ןעמעוו טָאה

 .רעטעג יד ןופ ןעלּפמעט יד טביורעב טָאה רע ןעוו רעדָא

 יד -- הטארייה ןעטרָאס יילרעייווצ ןייז טנעלפ םיור ןיא

 הטַארייה עשיצירטַאּפ יד .(* עשיאעבעלּפ יד ןוא עשיצירטַאּפ

 סָאד עעדיא רעד ףיוא טשדנירגעג ןעוועג זיא (איצאעדהַאפָאק)

 עלעדע עטְלַא עבלעז יד ןופ בא טמאטש טאיצירטַאּפ רעצנַאנ רעד

 ןעמ ןעכלעוו ףיוא סיזַאב רעד ןעוועג זיא הטַארייה עזיד .טולב

 ּפיצנירּפ ןעשיכרַאירטַאּפ-שיטארקָאטסירַא םעד טיובעג טָאה ןעמ

 ; גידנעטשטסבלעז ןוא גילייה זיא עילימַאפ יד : טכעררעטאפ .ןופ

 רונ זיא יורפ יד ; רעשרעה רעטקנערשעבנוא רעד זיא רעטאפ רעד

 רעד ןענעיד טימרעד ןוא רעדניק ןערָאבעג ןעק סָאװ "י ז, ַא

 םעד ןעבָארגרעטנוא טניימ הטַארייה ַאזַא ןעכערב וצ .עילימַאפ

 -נוא רעד ךַאז א םורַאד זיא טג :טּפַאשלעזעג רעד ןופ סיזַאב

 -רעפ יד יוװ טקַאפ רעניטכיוו ַאזַא טהעשעג סע ןעוו .טייקכילגעמ

 ןרעייפ סָאד ןעמ זומ ,סיזַאב ןעכילטפַאשלעזעג ם'נופ גנוקרַאטש

 טינ ןעבָאה סעינָאמערעצ ןֹוא -- סעינָאמערעצ עדנעסַאּפ טימ

 .הטַארייה עשיצירטַאּפ ַא ייב טלהעפעג

 טוגרוקיל טָאה רענריב עקרַאטש ןעהיצרע וצ טכיזבַא רעד טימ

 ןעהטַארייה טינ ןעלָאז ןעיורפ יד זא טרהיפעגנייא דנַאלנעכירג ןיא

 טָאה ןעגעגַאד ַאמונ רעבענצעזעג רעשימיור רעד .ננוי וצ

 ידכ ,רהָאי ףלעווצ וצ ןעבָאה הנותח לָאז ?עדיימ ַא זַא ןעליופעב

 יד ןעוועג ןענייז (רעטָאפ ַא 0266/ ןופ) ןעצירטַאּפ יד (*

 -עגנווא ןופ טמַאטשעגבָא ןעבָאה עכלעוו ,ןעטארקָאטסירא רעמיור עטלַא

 -והטכייר ,דנַאל לעיפ ןעסעזעב ןעבָאה ייז ,סעילימאפ עשימיור ענערָאב

 -ומנעמאזוצ א ןופ ןענַאטשעב ןענייז רעעבעעלּפ יד ,ןעפַאלקש ןוא רעמ

 עטרעדנַאװעגנייא ןופ ,טגעיזעב ןעבָאה רעמיור יד סָאװ ,רעקלעפ ןופ גנוש

 ןעבָאה יז רונ ,יירפ ךילנעזרעּפ ןעוועג ןענייז ייז ,לג ,ד ןוא ,ןעשנעו

 .עטכער עשיטילָאּפ ענייק טַאהעג טינ



 טי

 וצ ןעהיצרע ןענעק יז ןַאמ רעד לָאז ,ןייר ןוא גנוי ךָאנ זיא יז ןעוו

 עגיצנייא יד .ןעליוו ןייז וצ ךיז ןעניוב ןוא םַאזכרָאהעג ןייז

 ןעטלַאה וצ .עימַאגָאנָאמ יד ןעוועג זיא עהע ןופ עמרָאפ עכילצעזעג

 םייר ;עוו טייצ רעד וצ זיב ןעטָאברעּפ ןעוועג ןיא רעבייווסבעּק

 טרָאטעג טינ ןעבָאה םיבורק עטנעהָאנ .עירעּפמיא ןא ןערָאװעג זיא

 הלכ יד ןעפיוקבָא טגעלפ ןתח רעד .,רעדנַאנַא רעטנוא ןעהטַארייה

 תודע ןהעצ ןופ טייהנעזעװונַא רעד ןיא ןוא ,ןרעטלע ערהיא ייב

 -ןתח ;טכורפ ןופ ןברק ַא ןייז בירקמ רעטסירּפרעבָא רעד טגעלפ

 ןעבָאה ןוא ,טעמרַאּפ קיטש ןעבלעז ן'פיוא טצעזעג ךיז ןעבָאה הלכ
 טנעידעג טָאה סָאד (000121162400) ןייר ןופ ןעכוק ַא ןעסענעג

 רעבָא זיא גנוגינייארעפ יד .ננונינייארעפ רעייז ןופ םעלבמע סלַא

 רונ ; ןהעזעג ןעביוא ןעבָאה רימ יוװ ,עכיילג ןייק טינ רהעז ןעווענ

 יד ןיא עהע יד ןענילייהרעפ וצ טנעידעג ןעבָאה ןעינָאמערעצ יד

 עזעיגילער ףיוא יו ףיורעד טקוקעג טָאה סָאװ ,קלָאפ סָאד ןופ ןעניוא
 ענעדעישרעפ טימ טּפָארטשעב ןעמ טָאה ךורבעהע .ןעירעטסימ

 ערהיא ןעמונעגקעווַא ןעמ טָאה יורפ רעד ןופ : ןעפָארטש ערעווש

 -רָאָאה ערהיא וליפא גידנעזָאלרעביא טינ ,גנורעיצ ןוא רעמיהטכייר

 עטעטַארייהרעּפ ענעגָארטעב ַא טביולרע טָאה ץעזעג סָאְד ;לעדָאנ

 -נעבענ רהיא ןופ ןעגעמרעפ סָאד עכַאר סיוא ןעמהענוצקעווַא יורּפ

 ןעקישרעפ ןירעכערבעהע ןַא ןעמ טנעלפ לָאמ סעכנַאמ .ןירעלהוב

 -עב רעד  .ריטסַאנָאמ ַא ןיא ןערַאּפשנייא רעדָא לעזניא ַא ףיוא

 ןופ טיירפעב ןערָאװעג זיא ,יורפ ייס ןַאמ ייס ,דצ רענעגָארט

 ןעטַארייה טגעמעג טָאה ןוא ,טקַארטנָאק-סטַארייה םעד ןעליפרע

 להָאצ עסיועג ַא טָאה רענירטעב רעד דנערהעוו ,ןערעדנַא ןַא

 ןעהטַארייה טרָאטעג טינ ןעבעל ןעצנַאג םעד רַאגָאז רעדָא ןערהָאי

 ,לָאמ ַא ךָאנ

 ןופ ?עסילש יד ןעגירְקעג יורפ יד טָאה הנותח רעד ךָאנ דלַאב

 ךיז טָאה יז ןעו .טפַאשהטריוו רהיא ןופ לָאבמיס סֶלַא זיוה

 טביולרע ןעוועג סָאד זיא רעטעּפש סָאװ) ןַאמ רהיא טימ טדיישעג

 לעסילש יד ןעבעגבא טזומעג יז טָאה (רעיצירטַאּפ יד ייב וליפא

 ןיא ןעסָאלשרעפ ןעוועג טינ זיא יורפ עטעטַארייהרעפ ַא .קירוצ
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 ןעמַאזוצ ןעסע ןעגעלפ ןעיורפ יד ; ןעכירג יד ייב יו זיוה-ןעיורפ ַא
 ייז ;ןעגנוטלַאהרעטנוא ערעייז ףיוא ןייז ןוא רענעמ יד טימ

 ןעמ יוװ עדארג ןוא ,עטנַאקעב ערעייז ןופ ןערעוו טכוזעב ןענעלפ

 טריסערדַא יורפ יד ןעמ טָאה ,ררע ה ןעפורעג ןַאמ םעד טָאה

 .ןיררע ה סלַא

 םעד ןעגָארט טנעקעג טינ טָאה הטַארייה עשיאעבעלּפ יד

 -ידַארט יד עילימַאפ יד ךרוד ןעטלַאהפיוא ןעלעוו ןופ רעטקַארַאכ

 -ענ זיא סע יוװ יוזא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא ןרעטלערוא יד ןופ סעיצ

 "עלפ יד םוראוו ,רעיצירטַאּפ יד ייב לאפ רעד ןעוו

 -ידַארט עניליה ענייק טַאהעי טינ ןעבָאה רעעב

 ייב .ןעניווערעפ וצ סעילימַאפ ענידנעטשטסבלעז ענייק ןוא סעיצ

 ענייק ,סעינָאמערעצ ענייק טפרַאדעב טינ ןעמ טָאה הטַארייה רעייז

 יד טרעװו ראפרעד .רַאגָאז ןעטקַארטנָאק ענייק ןוא רעטסירּפ

 זיא סע .טַארייה ע יי ר פ ןעפורעגנָא טכער טימ טַארייה עשייאעבעלּפ

 -נייא ןעלָאז ןוא ןעלעפעג ךיז ןעלָאז הלכ-ןתח זַאו ןעוועג גיטיונ רונ

 ייז ןעבָאה .ןערָאװענ ןעסָאלשעג זיא הטַארייה יד ןוא ,ןעמיטש

 ןעבָאה רעדָא ,ןעלעפעג ֹוצ טרעהעגנפיוא ערעדנַא יד ענייא ךיז

 ןענייז ,ןייא טינ ןעמיטש ערעטקַארַאכ ערעייז סָאד ןענופעגסיוא ייז

 רעזיד ןיא .סעינָאמערעצ ןהֶא ךיוא ןעגנַאנעגרעדנַאנופ ךיז ייז

 ,ןאמ רהיא וצ טינ ןעפרָאװרעטנוא ןעוועג יורפ יד זיא הטַארייה

 -ימַאּפ ענענייא רהיא ןעכלעוו וצ רעטָאפנעילימַאפ םעד וצ ןרעדנָאז

 -פיוא ךיז טָאה יז ןעמעוו ייב רעדָא ,ןעבעירשעגוצ ןעוועגנ זיא עיִל
 .טעוװעדָאהעג

 ןופ גנונילייהרעפ יד ןעדייל טלָאװעג טינ ןעבָאה ןעיורפ יד

 -טַאטש ןעבָאה עכלעוו סעינָאמערעצ עכילרעייפ יד ןוא הטַארייה רעד

 ייב ןעביילב וצ טגנַאלרעּפ ןעבָאה ייז .טייצכָאה רעד ייב ןענופעג

 .ןעגעמרעפ רעייז ףיוא טכער םעד ייב ןוא ןעמָאנ םענעגייא רעייז

 ןעבָאה ייז סָאװ דנַאל סָאד זַא ,טרהיפעגסיוא יקַאט ןעבָאה ייז ןוא

 ןַאמ רעד זַא ;ייז ןופ ןערעוו ןעמונעגקעוַא טינ לָאז ןעסעזעב

 ןענעמרעפ ס'בייוו ןייז ןע'נכשמ/רעפ וצ טכער סָאד ןעבַאה טינ לָאז



 םעד ןיא עטכער ערעדנַא עלעיפ ןענירקעג ךיוא ןעבָאה ןוא

 .טקַארטנַאק-ס'הטַארייה

 -קַארַאכ ןערעכילשנעמ םעד גידנעהעזנייא ,רעיצירטַאּפ עלעיפ

 ןעשיווצ ןעסָאלשעג ןעבָאה ,הטַארייה רעשיאעבעלּפ רעד ןופ רעט

 עשיאעבעלּפ ,עיירפ -- רעעבעלּפ טימ ךיוא .יוװ -- ךיז
 טבערטשעג ןעבָאה ,טייז רעדנַא רעד ןופ ,רעעבעלּפ יד .ןעהטַארייה

 -ירטַאּפ ַא סָאװ עטכער עבלעז יד ןעיורפ ערעייז רעביא ןעגירק וצ

 זיא ףּפמַאק רעד  רעיצירטַאּפ יד ןעבעגעג טָאה הטַארייה עשיצ

 ףיוא לָאמ א ןעוועג זיא געיז רעד ןוא ,טייצ עגנַאל א ןעגנַאנעגנָא

 .רערעדנַא רעד ףיוא לָאמ א ןוא טייז ןייא

 יד ןעבָאה סוטסירק רָאפעב טרעדנוהרהַאי ןעט2 םעד םורַא

 עשיטילָאּפ זיא-סע-עכלעוו ןעסינעג וצ טפּפמעקעג קרַאטש ןעיורפ

 ןעבָאה ?כ2 םדוק .קילבוּפער רעשימיור רעיירפ רעד ןיא עטכער

 -סיוא ןעבָאה ייז .עהע רעד ןיא יירעפַאלקש ןעגעג טפּפמעקענ ייז

 ,ךיז ן'טג וצ ןייא ןעמיטש יורפ יד ןוא ןַאמ רעד ןעוו זַא טרהיפעג

 זיא יױרֿפ רעד ןופ ןדנ רעד .ןָאט ןעגעמ ךילצעזעג סָאד ייז ןעלָאז

 רעד ןוא ,ןענעמרעפ רעכילטפַאשניימעג סנעדייב ערעייז ןערָאװעג

 רעדָא ןע'נכשמ'רעפ וצ טָאהעג טינ טכער ןייק רהעמ טָאה ןַאמ

 רעטעּפש .יורפ רעד ןופ גנומיטשנייא רעד ןהֶא סע ןעפיוקרעפ

 ַא ךרוד ןדנ רהיא יורפ רעד ןעריטנַארַאנ טזומענ ןַאמ רעד טָאה

 ןעגעמרעפ רהיא .טייז ןייז ןופ ןדנ עמוס עכיילנ עטצעזעגנענעג

 יו יױזַא .םישרוי ערהיא וצ טיוט רהיא ךָאנ ןעגנַאנענרעביא זיא

 טנעקעג ןַאמ רעד טָאה ,ןעשנעמ עכיילג ייווצ ןעשיווצ ךיז טרהיפ סע

 ןע'נכשימ'רעפ ,לעסקעוו ַא רהיא ןעבעג ,יורפ ןייז ייב דלעג ןעהייּל

 .לג .ד .א ,רעטיג ענייז רהיא ייב

 -נייא ןעגיטכיוו ַא ןעגירקענ טייצ רעד טימ ןעבָאה ןעיורפ יד

 םעד ןופ ןהעז וצ זיא סָאד יוװ ,עצעזעג עשימיור יד ףיוא סולפ

 : טקַאפ ןעדנעגלָאֿפ

 ןעבָאה רעמיור יד ןעוו ,געירק ןעשינופ םעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ןעגָארט וצ ןעיורפ יד ןעטָאברעפ ןעמ טָאה ,טיונ סיורג ןעטילעג

 געירק רעד ןעוו .ןעשזַאּפיקע ןיא ןערהָאפ וצ ןוא רעדיײלק-רוּפרוּפ



 ים

 ,טהילבעגפיוא רעדעיוו טָאה קילכוּפער יד ןוא ,טנידנעעג ךיז טָאה

 ןעיורפ יד ןעלָאז ןעמ יצ ,ענַארפ יד ןערָאװעג טלעדנַאהרעּפ זיא

 ןַאד .לנ .ד .א רוּפרוּפ ןענָארט וצ טכער סָאד ןעטַאטשעג קירוצ

 ןעפַאמ עסיורג ןיא םורָאפ ן'ייב טלעמַאזרעפ ןעיורפ יד ךיז ןעבָאה

 וצ ןעמיטש ןעלָאז ייז זַא ןענובירט יד טסולפנייאעב ןעבָאה ןוא

 -ינרָאצ ןייז ןיא ָאטַאק לוסנָאק רעד סָאד טָאה ןַאד .ןעטסנוג רעייז

 ןעשרעה ןעשנעמ עֶלַא :  ןעירשעגסיוא ןעיורפ יד ןענעג עדער רעג

 רעביא ןוא ,ןעשנעמ עלַא רעביא ןעשרעה רימ ,ןעיורפ ערעייז רעביא

 : "! ןעיורפ ערעזנוא ןעשרעה זנוא

 גנואיירפעב יד ןעגענ תוחכ עלַא טימ טײברַאעג טָאה ָאטַאק

 ,לעיּפשייב םוצ ,רע טָאה ױזַא .נלָאּפרע ןהֶא רעבא ,ןעיורפ יד ןופ

 רעכלעוו ,סוינָאק ָאוו ןופ ץעזעג סָאד טגידייהטרעפ קרַאטש

 ןענירק רעדָא ,ןרעטלע ערהיא ןעברע וצ יורפ ַא ןעטָאברעּפ טָאה

 4000 ךרעב) סעצרעטסעס דנעזיוט טרעדנוה יו רהעמ השוריב

 -ןטילימַאּפ סָאד --- ןעוועג זיא ץעזעג םעד ןופ קעווצ רעד .(ראלָאד

 יד סָאד ךילכעזּפיױה ןוא ,ןערעוו טלעקערבוצ טינ לָאז םוהטנעגייא

 ךרודַאד ןוא ,סנענעמרעפ עסיורג ןעגירק ןענעק טינ ןעלָאז ןעיורפ

 טלאוועג טָאה רענייא ןעוו ןענעווטסעד ןופ .טייקגיגנעהבאנוא

 וצ רעדָא הבורק ַא וצ ,רעטכָאט ַא וצ השורי עסיורג ַא ןעזָאלרעביא

 טָאה רע : געװ ןעניטייז ַא ףיוא ןָאהטעג סָאד רע טָאה ןידניירפ ַא

 ןוא רענריב םענעהעזעגנָא ןַא וצ ןענעמרעפ סָאד ןעזָאלעגרעביא

 ,טרעהעג סע ןעמעוו ןעבעגרעביא סָאד לָאז רע ןעטעבענ םהיא טָאה

 רעייז ןעכיורבעג ןעיורפ יד יוװ עדער ןייז ןיא ןָא טנייצ ָאטַאק

 רענעמ ערעייז ןעטלַאה וצ ףיוא טייקגיגנעהבאנוא ןוא םוהטכייר

 רעד טגעלפ רעמיור עטלַא יד ייב סָאד ט'הנעט רע ןוא ,םַאצ ןיא

 יז טגעלפ ןוא ,יורפ ןייז ןופ רעטכיר רעד ןוא רעה רעד ןייז ןַאמ

 -עגסיוא טָאה רע ביוא טּפיוהרעביא ,ןעטדיוט ןוא ןעפָארטש ןענעק

 -רעביא ךיז לָאז יז ןעוו דנערהעוו ,יירט טינ םהיא זיא יז זַא ןענופ

 רעגניפ ַא טימ וליפא םהיא יז ןעק ,שְלַאפ רהיא זיא רע זַא ןעגייצ

 סיוא ָאטַאק טיירש "1! ןייז יקַאט סע ףרַאד ױזַא , .ןערהירנָא טינ

 .טרהיפענסיוא טינ רָאנ רעבָא טָאה רע .ננוטסירטנע סיורנ טימ



 הי הי

 ןוא ,השורי ןעגירק וצ טכער סָאד ןעברָאוװרע ךיז ןעבָאה ןעיורפ יד

 ןעבָאה ייז .טייקגיגנעהבַאנוא רעייז ןיא עציטש עטונ ַא ךרודַאד
 רעייז ךָאנ ןענעמרעפ רעייז ןעכיורבעג וצ טכער סָאד ןעגָאהקעג

 ןוא רהעמ סלַא ךיז ןעבָאה ןוא ,דנַאטשרעּפ ןוא ןעליוו םענעגייא

 .רענעמ יד ןופ יײנַאריט רעד ןופ טיירפעב רהעמ

 זיא ןעטקַארטנַאק-סהטארייה עיירפ ןופ גנולקיווטנע רעד טימ

 (טפַאשדנומרָאפ) ָאװטסנוקעּפָא יד ןערָאװעג טּפַאשעגבָא ךיוא

 ץנעדורּפסירוי עשימיור יד .יורפ יד טקירדעג רעמיא טָאה עכלעוו

 וצ יורפ רעד רַאפ ניטיונ טינ זיא סע זַא טנעקרענַא ךילדנע טָאה

 ןוא ,תושר זיא סע סעמעוו רעטנוא גנַאלןעבעל ןעצנַאנ רהיא ןייז

 ןירעמיור יד .רעטכעלשענ עדייב ןופ טייהכיילג יד טגיטעטשעב טָאה

 יד טָאה ,ןַאמ ן'טימ עטכער עכיילג טָאה ןעטייצ ערעטעּפש ןופ

 ענעגייא ןעבָאה ןעק ,ךעלקינייא ןוא רעדניק ערהיא רעביא טפַאשרעה

 .וו.ז.א ןעסעצָארּפ ןערהיפ ,ןעטקַארטנָאק ןעסילש ,טפַאשהטריוו

 -רעּפ וצ טכער סָאד ןעברָאוװרע ךיז ןעבָאה ןעיורפ יד ןעוו

 -עמיור עכייר עלעיפ ןעבָאה ,סנעגעמרעפ ענעגייא ערעייז ןעטלַאװ

 עטרעדנוה .לג .ד .א ,ןעמָאנָאקע ,סרעהעזפיוא ןעטלַאהעג ןעניר

 ןופ קנואוו םעד ןענלָאפ וצ ניטרעפ ןענַאטשעג ןענייז ןעפַאלקש

 טימ טגיטפעשעב סלייהטנעטסיימ ךיז טָאה עכלעוו ,ןיררעה רעייז

 ןעיורפ יד .סרעבָאהבעיל ןוא ץטוּפ ,קיזומ ,רוטַארעטיל עשיכירג

 ןעכלעוו ,סוסקול ןיא ןעדָאבעגנ ךיז ןעבָאה רענעמ יד יװ עדַארנ

 ןעבָאה ייז ; ןעפַאשענ ייז ןעבָאה ןעפַאלקש עטקירדרעטנוא ערעייז

 טכאמענסיוא טינ ייז טָאה סע ןוא ,ןענינעגרעפ ךָאנ טגָאיעג ךיז

 סָאד -- .ןעטסָאק טגעמעג טָאה סָאד רעפּפָא עכילשנעמ לעיפיוו

 .םיור ןופ גנַאנרעטנוא םעד וצ ןעגָארטענייב לעיפ טָאה

 יד ןעמהענוצרעביא ןעגנַאּפעגנָא ןעבָאה רעמיור יד ןעוו
 -ייהטעב קרַאטש ןעיורפ יד ךיוא ךיז ןעבָאה ,רוטלוק עשעיכירג

 ןעגנוקנערשעב יד ןעפרָאװעגבָארַא ךיז ןופ ןעבָאה ייז .ןירַאד טגיל
 עכיירטסייג טעדליבעג ןעבָאה ןוא ,ןָאיגילער ןוא לארָאמ ,זיוה ןיּפ
 םעד ןופ טקנוּפלעטימ רעד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעזיירּק-ןעיורפ

 יד ןיא ןענעישרע ןענייז ןעיורפ יד .םיור ןיא ןעבעל "ןערעכעה,



 טיי 2

 -נַא טימ ןערָאװענ ןעמונעגפיוא ןענייז ןוא רענעמ יד ןופ ןענולַאס

 יד טנעקענ טונ ןעבָאה ןענירעמיור יד .טקעּפסער ןוא גנונעקרע

 ןוא ץנעדורּפסיהוװי טנערעלעג ןעכבָאה ייז ; רוטארעטיל עש"כירג

 ןענאטשעג זיא גנולקיווטנע עניטסייג רעייז ןוא ,ןעטפַאשנעסיוו

 ןופ רענעמ יד ןופ גנולקיווטנע יד יו עפוטש רעבלעז רעד ףיוא

 ןוא ,ןיצידעמ רעד ןיא ניטעהט ןעוועג ןענייז ייז .טייצ רעייז

 .סעקרעשוקַא ןוא ןערָאטקָאד עלעיפ ןענופעג ךיז ןעבָאה ייז ןעשיווצ

 יורפ ַא ביוא ןעלייהטרוא וצ ןעמוקרָאפ טגעלפ טכירעג ן'רַאפ ןעוו

 -ַאטקָאד-ןעיורפ ענערָאװשעג ףניפ ןענעלפ ,טינ רעדָא רעגנַאװש זיא

 רעייז ןעגָאז ןוא ןעכוזרעטנוא ןעזומ יז (2160102/ ןט:24246) ןעד

 -נַא ןעוועג ןענייז ןערָאטקַאד-ךעיױרפ ןַא טנייצ סָאד .גנוניימ

 .ץעזעג ןופ טנעקרע

 רעדָא ןעגנונדרָא עכילטפַאשלעזעג ערעדנַא ןוא יירעפַאלקש

 ןַא ןערעוו ןוצ ןופ יורפ יד ןעטלַאהענבָא ןעבָאה ןעגנונדרָאנוא

 ןַא יו רהעמ טינ ןערָאװעג זיא יז ןוא ,ש נע מ רעטריּפיצנַאמע

 ןעוועג זיא עכלעוו ,ןירעשרעה-ןעפַאלקש ןוא עט/ צירּפ עטריּפיצנַאמע

 סוסקול ןיא .ןַאמ רעד יוװ ניצרעהטרַאה ןוא טפַאהרעטסַאל ױזַא

 ןופ ןענַאטשעגבָא טינ ךיוא ןירעמיור יד זיא ןעיירעדנעווש ןוא

 ןהעגסורַא טינ ןעגעלפ ןעיורפ עטּפַאהדנעגוט וליפא .ןַאמ רהיא

 טסנוק-ןעטעלַאוט יד .ןעטנַאילירב ןוא גוצנַא ןעכייר ַא ןהָא זיוה ןופ

 ןעמַאד עניטרַאסיורנ עלעיפ ןוא ,טלעקיווטנע קרַאטש ןעוועג זיא

 עפליה רעד טימ ,ןעגרָאמהירפ ןעצנַאנ ַא ןעגיטפעשעב ךיז ןענעלפ

 ,ץטוּפ ,סוסקול .טעלַאוט רעייז ןעכַאמ טימ ,ןעטסנעיד עכילטע ןופ

 רעד ןיא רהעז ןוא טלעקיווטנע קרַאטש ןעוועג ןענייז ,יירעטעקָאק

 -רעפ ןעהיצוצנַא לעטימ סלַא טנעידעג טָאה סעֶלַא סָאד .עדָאמ

 .טייהנעפרָאוװרעטנוא עכילטכעלשעג ןופ ךיז ןעיירפעב ןוא ,רערהע

 ,טשימענ ךיוא יורפ יד ךיז טָאה טלעוו רעשיטילָאּפ רעד ןיא

 ןיא ןוא סבולק יד ןיא סולפנייא ןעקרַאטש ַא טָאהעג טָאה ןוא

 ןעלופ ַא טבעלעג ןעבָאה ןענירעמיור ענלעצנייא עלעיפ ןוא ,םורָאפ

 .ןעבעל ןעגיטסייג ןעכייר

 רעבָא טָאה רעמיור יד ןופ יו סנירעמיור יד ןופ טייהיירפ יד
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 גנופַאלקשרעפ יד טכורּפשנַאעב טָאה יז לייוו ,טַאהעג טינ םויק ןייק

 ןעבָאה טייהיירפ ןוא סונעג וצ גנובערטש רעייז ןיא .ערעדנַא ןוּפ

 ןע ד עי ןופ טכער סָאד -- טקנוּפ ןעטסגיטכיוו םעד טרירָאנניא ייז

 עשימיור עדנעצנעלג יד ןוא --- ,טייהיירפ ןוא סונעג ףיוא ןעשנעמ
 .ןעגנַאגעגרעטנוא זיא קילבוּפער



 .פ

 .רעטלַא-לעטימ ןיא יורפ יד

 ףרַאד ,רעטלַא-לעטימ ןיא יורפ רעד ןופ עגַאל יד גידנענרעל

 ןוא םוהטנעטסירק ןופ סולפנייא םעד טכַארטעבנא ןיא ןעמהענ ןעמ

 -לַאה םוהטנעטסירק ןופ םיצילמ עלעיפ .גנונדהא עלאדָאעפ יד ןופ

 ירד ןעלעטש וצ ןעפלָאהעג םָאה ,םוהטנעטסירק רעד ,רע סָאד ,ןעמ

 ןעשינדייה ןיא ןענַאטשעג זיא יז יוװ עפוטש ערעכעה א ףיזא יורפ

 .ןיימעגלא םיא טלעוו רעשינדייה רעד ןיא ןוא דנַאלנעכירג ןוא םיור

 עכיילג א ראפ יורפ יד טכַאמעג טָאה ,ייז ןעגָאז ,םוהטנעטסירק רעד

 עכיילג טרעדָאפעג ןעדייב ייז ןופ טָאה רע : ןַאמ ן'טימ ןָאזרעּפ

 םוצ ןעטעבעג עדייב ייז ןעבָאה עכריק רעבלעז רעד ןיא ; עטכילפ

 יה ַא רַאּפ ןעטלַאהעג טרעוו טארייה עכילטסירק יד ; טָאג ןעבלעז

 ןעמהענ טסייג רעגילייה רעד ןוא טָאג עכלעוו ןיא עירעטסימ ענגיל

 עדייב ןיא טפָארטשעב ךיילג טרעוו טײהנעסַאלעגסיוא ;?ייהטנא

 ךג ןופ טייקגילעז יד ןאמ רהיא טימ טלייהט יורפ יד ; רעטכעלשעג

 רעדניק יד ןעהיצרע וצ טכילפ יד ךיילג טגיל ןערייב ייז ףיוא ; ןדע

 .וו .ז ןוא ,טייקגיטכרָאפ סטָאג ןיא

 ףיוא רונ טָאה םוהטנעטסיהק רעד סָאד ,רעבָא זיא תמא רעד

 רע לעיפיוו ףיוא ,יורפ רעד ןופ עגַאל יד טרעסעברעפ ?עיפ ױזַא

 ןוא םידימלת יד .ןיימעגלַא םיא ןעעדיא ערעטינַאמוה טנערעלעג טָאה

 -"עג ןוא טלעטשּפ'עג ױזַא רעבָא ןעבָאה סוטסירק ןוּפ רעגלָאפכָאנ

 -עג טָאה יז סָאד ,ןָאזרעּפ ערעדנענעל יד ןופ ערהעל יד טושרד

 ןופ עלעווק סלא יז ןעטכַארעּפ ןוא יורפ יד ןעגירדעינרע וצ טקרינז



 טל יא

 רעד ןופ רעטעפ ןוא רעביירש יד .סעניירנוא ןוא סעטכעלש סעלַא
 .ןַאמ םעד ןופ רעגירדעינ יורפ יד טלעטשעג רעמיא ןעבָאה עכריק
 רענייא טָאה (985 רהָאי ןיא) ןעּפָאקסיּפע ןופ גנולמאזרעפ א ףיוא

 םוצ טינ רָאג טרעהעג יורפ יה זא ,ןעזייוועב טלָאװעג רַאגָאז ייז ןופ

 לחומ טינ לָאמ ןייק רהיא טָאה עכריק יד .טכעלשעג ןעכילשנעמ

 יד טָאה ,עהע רעד ןיא .הוח רעטומ רעזנוא ןופ דניז יד ןעוועג

 ןוא ןַאמ םעד גינעהטרעטנוא ןייז יורפ יד ףראד ,טנערעלעג עכריק
 ךָאנ .זיוה ם'ןופ טּפױה רעד זיא רע : םהיא ראפ ןעבָאה ארומ זומ

 -ע ג וצ העובש-סטַארייה רהיא ןיא ןיטסירק יד טרעווש טנייה זיב

 ַא ןייז וצ ןעטָאברעּפ ןעוועג זיא יורפ רעד .ןַאמ םעד ןע כרָאה
 רעהירפ ןערָאװעג ןעפַאשעב זיא םדא ?ייוו, ,רענעמ ראפ ןירערהעל

 ןופ גנולמַאזרעפ רענעגאטראק רעט4 רעד ףיוא (!) "ן'הוח ןופ
 יורפ ַא סָאד ,ןעסָאלשעב ?עמרָאּפ ייז ןעבָאה ,עטרהעלעג עכילטסירק
 -עג א ןיא יז ןעוו וליפא ,רענעמ ראפ ןירערהעלק ַא ןייז טינ רָאט
 .עגילייה ַא ןוא עטנערהעק

 עשילפייט סָאד טָאה ,רעטלַא-לעטימ ןערעטסניפ ןיא ,רעטעּפש

 טבַאמ ערעייהעגנוא ןייז טימ ,סומזיצילָאטַאק רעד ,דניקנעטסירק

 טבָאירעטנוא ןוא טקירדרעטנוא טלאוועג עשיטָאמעד ןייז טימ ןוא

 ןעדעי טקעמעגסיוא טָאה רע .ןפוא ןעטסכילקערש ן'פיוא יורּפ יד
 להַארטש ןעדעי ןעשָאלענסיוא טָאה ןוא ,קנַאדעג ןעיירפ ַא ןופ רוּפש
 ,ןעביולגרעבא ןופ רעסַאװ םענטומ םעד ןיא ןוא ,דנַאטשרעּפ ןופ
 ןוא תומשנ עמורפ ,תוחומ עניטכיזצרוק ןעגנַאפעג טכייל רע טָאה
 .רעבייוו עשירַאנ

 א ראפ טַארייה יד ןעטלַאהעג רעמיא ןעבָאה רעעּפָאריײא יד

 טימ ןָאט וצ טיט רָאנ טָאה סָאװ ,טקארטנַאק ןעכילרעגריב

 טרעדנוהרהאי ןעט16 עמַאס ן'זיב ןוא ,טָאבעג ןייז טימ ןוא טָאג

 -עגסיוא ,קלָאפ עניימעג סָאד ךיוא יו ןעסַאלק ערעכעה יד ןעבָאה

 ןוא טניולעג טינ סָאד ךיז טָאה עכיסטסייג יד .ןעהע-נעכריק טעדיימ

 ןעוועג םירחמ ןעבָאה ייז ,ןעגעגַאד טפּפמעקעג קרַאטש ןעבָאה ייז

 -רע ןעבָאה ייז ; עכריק רעד רעסיוא טַארייהעג טָאה סָאוו ןעדעי
 -ָאה ייז ; עכילצעזעגנוא רַאפ טארייה אזא ןופ רעדניק יה טרהעלּפ



 טרהיפעגסיוא ןעבָאה ייז זיב ןעלטימ ײלרעלַא טימ טײברַאעג ןעב

 עכריק יד זא גיטיונ ראפ טנעקרענַא טָאה אּפָארייא ןוא ,סרעייז

 רַאנָאז ןוא ףָארטש-דלעג ךרוד .טַארייה עדעי ןערינָאיצקנאס לָאז

 רָאָאּפ עגנוי סָאד ןעגנואווצעג ןעמ טָאה ףָארטש עכילרעּפרעק ךרוד

 עכריק יד טָאה ןַאד .הכרב א ןעטעב עכריק יד ןיא ןהעג וצ קלָאפ

 עכילטסייג יד .עהע רעד ןופ טייקרַאבנערטוצנוא יד טרהיפעגנייא

 עהע יד זא טביולגעג טינ ןעבָאה סָאװ עגינעי יד ןעטלָאשרעפ ןעבָאה

 "ענג ןעבָאה ייז ןוא ,ןעירעטסימ עגילייה ןעביז יד ןופ ענייא זיא

 טינ שנעמ ַא רָאט טגינייארעפ טָאה טָאג סָאװ סָאד זא ,ט'הנעט

 .ןעדיישוצ

 טָאה רעטלַאלעטימ ןיא יורפ רעד ןופ גנולעטש עכילצעזעג יד

 ןעשיווצ ףּפמַאק ןופ סולפנייא םעד רעטנוא טלעקיווטנע ָאזלַא ך'ז

 -רַאב יד ייב .טכעה ןעכילטסייג-ךילטסירק ןוא ןעשינַאמרעג-שימיור

 -עּפָא ןופ ןעמרָאפ ענעדעישרעפ רעטנוא ןעוועג יורפ יד זיא ןערַאב

 ייב טָאה ןתח רעד זיב ,סרעטָאפ םעד ןעוועג זיא יז --- ,אווטסנוק

 סקעדָאק-ץעזעג םעה ןיא .רהיא ףיוא תושר םעד טפיוקעגבָא םהיא

 -ַאברַאב ןוא עשימיור יד טשימרעפ ןעוועג ןענייז רעטלַאזלעטימ ןופ

 עכנַאמ ןיא ןעבָאה ןעיורפ עטעטַארייהרעפנוא : ןעּפיצנירּפ עשיר

 טאהעג ץנעדורּפסירוי עשימיור ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא רעצעלּפ

 םעד ּךָאנ ,ןענייז ןעיורפ עטעטַארייהרעפ --- ,טייהיירפ עדנעטיידעב

 ןופ טפַאשרעה רעד ןעפרָאווהעטנוא ןעוועג ןערַאברַאב יד ןופ גהנמ

 -ענ יד .טַאהעג טינ עטכער ענייק עהַאנייב ןעבָאה ןוא ,ןַאמ םעד

 -טכער יורפ יד א וצ ןעפלָאהעג ןעבָאה עכריק רעד ןופ עצעז

 יורפ רעד ןופ ענאל יה זיא םוראד ןוא ,ןַאמ םעד רעביאנעגעג זָאל

 ןעּבָאה עטכער-עהע יד ואוו רעדנעל ענעי ןיא ןעטסמילש םא ןעוועג

 רעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעטסיימ םא טלעקיווטנע ךיז

 ןעבָאה עצעזעגנעכריק יד .דנַאלננע ןיא ,.ש .ב .צ יווװ יוזא ,עכריק

 ןייז ןעריזינאריט וצ א םעד ןעפלָאהעג א עלַא טימ

 .טגילייהרעפ ןוא טריזיטאמעטסיס יינאריט יד ןעבָאה ייז .יורּפ

 ןייז רונ טינ זומ יורפ יד זא טגידערּפעג טָאה סומזיצילָאטאק רעד

 -ַאק יד , .טסנעיה ןייז ןייז זומ יז --- ,ןַאמ םעד ןעפרָאוװרעטנוא



 עי וי
 ףיוא ,ןָאזרעּפ עזָאלסטכערעג א זיא , ,ןארָאל טגָאז ,"יורפ עשילָאט

 רעזיד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא .ן'הוח ןופ הללק יד טגנייה רהיא

 -רע ךָאנ רעטלַא-לעטימ ןיא יורפ רעד ןופ עגַאל יד זיא גנואיושנא

 ."עכבָאּפע רעשירַאברַאב רעד ןיא סלא רעג

 ןעגעוו טגרָאזעג לעיפ ךיז טָאה סומזיצילאטאק רעד ,תמא

 : הינּפ א ןהֶא ןעוועג טינ ךיוא זיא סָאד רעבָא ,םימותי ןוא תונמלא

 תואווצ ךרוד עכריק רעד וצ ןעגנַאגענרעביא זיא ןענעמרעפ רעייז

 .ןעיורפ-ןעילימַאפ ןופ ןעגעמרעפ סָאד יווװ רעטּפֶא תונתמ ךרוד ןוא

 ןעצנַאג ןיא ןעוועג ןענייז ןעיורפ עטלעקיווטנענוא ,עדנעסיוונוא יד

 םעד ןעפיוקסיוא טלָאװעג ןעבָאה ייז .עכילטסיינ יד ןופ דנעה יד ןיא

 ערעייז ןופ ןוא רענעמ ערעייז ןופ ןעבעל םענעסַאלעגסיױא ךילקערש

 -ַאנ ייז ןעבָאה עכילטסייג יד .עכריק רעד וצ עקנעשעגנ ךרוד ןהיז

 -סטָאג עכלעזא ןעבָאה ןוא גנוגיינ רעייז ןיא טציטשעג ךילריט

 .טלעוו רענעי ףיוא ןעקילג עלא טגָאזעגוצ ךעל'המהב

 רעדנַא רעד ןופ טנערעלעג ךיוא טָאה סומזיציזילָאטַאק רעה

 -עב וצ ןוא ,ךַאז עניירנוא ןַא זיא בעירט-סטכעלשעג רעד סָאד ,טייז

 טגיהערּפעג רע טָאה ראפרעד .דניז עטסערג יד זיא םהיא ןעגידיהפ

 ,ןעיורפ טימ רהעקרעפ ןעדעי ןעדיימסיוא ךילגעמ טייוו יוװ לָאז ןעמ
 רעד , סוינאטנא ןעגילייה םעד ןופ גנוניימ רעד ךָאנ ןענייז עכלעוו

 סָאד זיא עמיטש רעייז ןוא ,לעפייט ןופ דנַאה יד ,דניז ןופ ףּפָאק

 -ירעטקַארַאכ ןעבָאה ענילייה ערעדנַא עלעיפ ."גנַאלש א ןופ ןעּפיש

 יד ,דניז ןופ טסענ יד ,לעפייט ןופ ןערעיוט יד סלא יורפ יד טריז

 .ןעמענ ענעבַאהרע ערעדנַא טימ ךָאנ ןוא ,זײבזסָאד-לַא ןופ עכאזרוא

 ןופ יורפ יד ןעסיײרקעװַא טלָאװעג טָאה סומזישילָאטַאק רעד

 ןוא ,עכריק רעד ןענעיד ןענעק רעסעב לָאז יז ידכב ,עילימַאּפ רעד

 עכילטלעוו עלַא ןופ ןעגאזטנע ךיז לָאז יז טדערעגנייא יז טָאה ןעמ

 יד ראפ .סוטסירק ןופ הלכ א --- ,ענָאנ א ןערעוו ןוא סנעגינעגרעפ

 רעדָא רענעיד יד ןייז וצ טרידנעטערּפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעכַאנָאמ

 ןעבָאה לָאז רע טניולעג ךיז טָאה ,סוטסירק ןופ רעהעטשרָאפ רַאגָאז

 -ענ טינ ןעבָאה טסבלעז ייז ?ייוו טּפיוהרעביא ,תולכ רהעמ סָאװ

 -קריוו טפָא ןענייז טייצ רענעי ןופ סרעטסיולק יד ...ןעטַאריײה טרָאט



 טי 8

 טפנוקנייא יד ,רעזייה עכייטנעפע ןיא ןערָאװעג טלעדנַאוװרעּפ ךיל

 .עכריק רעד ראפ ןעגנַאנעג זיא עכלעוו ןופ

 יד טגירדעינרע טָאה סומזיצילָאטַאק רעד סָאװ גונענ טינ ןוא

 א ראפ טרעלקרע יז טָאה רע סָאװ םעד ךרוד ךילטפַאשלעזעג יורפ

 -רעפ וצ ןעפלָאהעג טָאה רע סָאװ גונעג טינ ; ץומש עלַא ןופ לַאװװק

 עשְלַאפ ךרוד טסייג רהיא ןרעטסניפרעפ וצ ןואךילצעזעג יז ןעפַאלקש

 יד ןיא זייוונעכייט טולב-ןעיורפ ןעסָאגרעּפ ךָאנ רע טָאה---ןערהעל

 זיא סע ןעכלעוו ןיא טָאה יורפ א ןעוו .תופשכמ יד ןופ ןעסעצָארּפ

 רעהִא ,ןעכילטסיינ ַא ןופ ןרָאצ םעד ךיז ףיוא טכַארבעגפיורא געוו

 ןופ יז ןעמארוצבָא טניולעג זיא סע סָאוװ ראפ םהיא ראפ ךיז טָאה סע

 א ןיא יז זא ,גנַאלק א ןעזָאלסיורא טפראדעג רָאנ רע טָאה ,געיו

 יד ןָאהטעגנָא רהיא ןעמ טָאה דשח ןעטסנעלק םעד ףיוא .הפשכמ

 -רַאפ יז טָאה ןעמ ןוא ,ןייז הדומ ךיז לָאז יז םוא םירוסי עטסערג

 .רהיא ןעגעג טָאהעג טינ זייוועב ןייק טָאה ןעמ ןעוו וליפא טנערב

 ןוא ,ךילרעכעל ןוא שירַאנ ױזַא ןעוועג ןענייז ןעגנוגידלושעב יה ןוא

 סָאד ,טפאהרעדיוש יוזא ןעוועג ןענייז ןעפארטש ןוא םיטּפשמ יִד

 .םעדי ןענעוו ןעזעל וצ שזַא טליורג סע

 רעייז ןוא טוג רעייז ןעיורפ יד ןופ טגיוזעג עכריק יד טָאה ױזַא

 יד סָאד ,ןעטּפיוהעב עכלעוו ,ןעשנעמ ךיז ןעניפעג ךָאנ ןוא ; טולב

 .יורפ רעד ןופ עגַאל יה טרעסעברעפ טָאה ןָאיגילער עכילטסירק

 א לֹא לֹא

 ןופ עמעטסיס ַאו וצ ןערעוו ןעכילגעג ןעק סומזילאדָאעּפ רעד

 א טלעטשעג ףיונוצ ןעמאזוצ ןעבָאה סָאװ ,םינינב עטרעדנּוזעגבָא

 רעטנוא רימ ןעניפענ ראפרעד .עדייבעג-סטפַאשלעזעג עסיורג

 ןייא ןופ .ערעטקַארַאכ ןופ טייקגיטרַאנעדעישרעפ עסיורג ַא םהיא

 -נייא ןייא ןערהיפ סָאװ ןערוטַאנ עטסָארּפ ,עדנוזעג רימ ןעהעז טייז

 ןוֿפ ןעדעישרעפ קרַאטש יוזא זיא רעכלעוו ,ןעבעל ןעבָארג ,ןעכַאפ

 -עוו גיטכיר ןעלייטרוא וצ רעווש דהעז זיא זנוא סָאד ,ןעבעל רעזנוא

 טייקכאפנייא ןוא טייהדנוזעג יד ןערעדנואוושב רימ ןוא םהיא ןעג



= 0 

 ,עלַאטורב רימ ןעהעז טייז רעטייווצ רעד ןופ .ןערוטַאנ ענעי ןופ

 ןוא טכענק ןיילַא ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ ענעסַאלעגסיױוא ,עדנעסיוונוא

 יד ןופ קורדנייא ןעגירעיורט א ןענירקרימ ןוא ,ערעדנַא ןעפַאלקשרעפ

 ןוא טייקגיגנעהבא רעלענימָאנ רעד ןיא .גנונדרָא עלַאדָאעפ עצנַאג

 רעד וצ ןענַאטשעג זיא עסַאלק עדעי עכלעוו ןיא טייקגינעטרעטנוא

 -רעדיוו םעד ןופ גנורעלקרע יד טגנעיל רהיא ןופ רערעכעה רעטסכענ

 םעה .טייצ רענעי ןופ יײרעפַאלקש ןוא טייהיירפ רעה ןופ ךורּפש

 .יֹורפ רעד ןופ ענַאל רעד ןיא ןעקרעמעב וצ ךיוא זיא ךורּפשרעדיוװ

 טפַאלקשרעפ יז .רימ ןעהעז טייז ןייא ןופ ; סומזילַאדָאעפ ןרעטטנוא

 זיא סע עכלעוו ענהִא ,ץעזעג ן'רַאפ זָאלטכער ,עילימַאפ רעד ןיא

 טנעקעג ךיז טָאה יז סָאװ רעסיוא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא עלעטש

 -רעפ יז זיא טייז רעדנַא רעה ןופ --- ; סענירטניא ךרוד ןעברעווהע

 ןעגנוזעב ,ןערודאבאדט ןופ טרהערעפ ,רעטיר עלעדע יד ןופ טרעטענ

 רעד ןעוועג זיא סעלא סָאד .לעמיה ן'זיב ןעביוהעג ןוא ןעטעָאּפ ןופ

 -בא ןוא טייהיירפ ןופ רעטקַארַאכ ןעטלעּפָאד םעד ןופ טַאטלוזער

 .ןעגָארטעג טָאה סומזילאדָאעפ רעד ןעכלעוו טייקגיגנעה

 ,ןייז וצ טבערטשעג טָאה רעדָא ,ןעוועג זיא לאדאעפ רעדעי

 -עג טָאה סָאוו דנַאל קיטש םעד ןיא טָאּפסעד רעגיננעהבאנוא ןייא

 ; עילימַאפ ןייז ןיא רעשרעה רעטולָאסבא ןַא ןוא ,םהיא וצ טרעה
 -ענטסעפ א ןעוועג ?ארעביא טינ זיא טכַאמ-רעטָאפ ןייז רעבָא

 ,רעדנעל יה ןיא .םיור ןיא ןעוועג זיא סע יו יוזא ,טכער עטלעטש

 ןופ ץנעדורּפסירוי רעד וצ ןעפרָאוװרעטנוא ןעוועג טינ ןענייז עכלעוו
 טינ (טכַאמ-רעטָאפ) 2368 204650245 ענרעזייא יד טָאה ,םיור

 -עג טינ סאטסעטָאּפ-אירטַאּפ יד .ש .ב .צ טָאה ױזַא .טריטסיזקע
 רעד טגעלפ רענַאמרעג יה ייב .ךיירקנארפ ןיא ץַאלּפ ןייק טַאה

 ויולב טכער סָאד ןעבָאה ,רע טו מ יד ,טיוט ןייז ךָאנ ןוא ,רעטָאּפ

 -רעפ ןוא ןעבעל םעד רעביא (אווטסנוקעּפָא) זטמסוטזמ ןופ

 -עטלע יד ןופ טיירפעב ךיז טָאה ןהוז רעד .רעדניק יד ןופ ןענעמ
 רעביא ָאװטסנוקעּפא יד ןוא ,טַארייהעג טָאה רע ןעוו תושר סנער

 טָאה ןיד יּפ לע .ןאמ רהיא וצ ןהעגרעבירא טגעלפ רעטכָאט רעד

 לעיפ יוזא טאהעג טינ סומזילאדָאעּפ םעד רעטנוא רעטָאּפ רעד ָאזלַא
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 -עג סָאד טָאה רעוו רעבָא ; םיור ןיא יווװ רעדניק ענייז רעביא טכַאמ

 עילימאפ ןייז ןעטלאהעג טָאה לאדָאעּפ רעד ? ץעזעג ן'פיוא טקוק

 -ניק ןוא יורפ ןייז טריזיטָאּפסעד טָאה ןוא ןעגנַאװצ ענרעזייא ןיא

 ןעבָאה טזומעג טָאה רע .סעטַאט עשימיור יד יוװ רהעמ ךָאנ רעד

 -יהטכייר ענייז ,ןעבעל ןייז ןעגידייהטרעפ וצ םוא טכַאמ עקרַאטש ַא

 רעה ףיוא טעדנירגעב ןעוועג ןענייז עכלעוו ,טייהיירפ ןייז ןוא רעמ

 םורַאד ןעבָאה ןעסערעטניא ענייז ,קלָאפ םעד ןופ גנופַאלקשרעפ

 ןייז ידכ ,ןעמאזוצ ןעטלַאה ךיז לָאז עילימַאפ יד סָאד ,טרעדָאפעג

 סָאוװ ףיוא ןעבָאה ןעלָאז םוהטכייר ןייז ןוא טייקסיורג ןוא ןעמָאנ

 ןייז ךָאנ רַאגָאז ןעטלַאהפיוא ןענעק ךיז ןעלָאז ןוא ,ןעציטש וצ ךיז

 עמרָאפ רעד ןיא גנורעדנע ןייא ןעמוקרָאפ טזומעג טָאה ןונ .טיוט

 ןהענרעביא השורי יד טגעלפ רענַאמרעג יד ייב .גנוברערעפ ןופ

 עלַאדָאעּפ יד ראפ .רעטכעט ייס ,ןהיז ייס ,רעדניק עלַא וצ ךיילג

 רעד ןופ עפליה רעד טימ ןוא ,טניוטעג טינ סָאד טָאה רעבָא גנונדרָא

 ַא ביוא .השורי רעד ןופ ןעסָאלשעגסיױוא יורפ יד ןעמ טָאה ,עכריק

 וצ ןהעזעג דלַאב יז ןעמ טָאה ,השורי ַא ןעגָארקעג טָאה רעטכָאט

 ןיילק יוװ --- ןעבעגעג רהיא טָאה ןעמ סָאװ ןדנ יד ןוא ,ןעטארייהרעּפ

 רהיא רַאפ טנעכערעג ךיז טָאה --- ,ןייז טנעקעג ךיז טָאה עמוס יד

 יז זיא טקארטנַָאק-סטארייה רהיא ןיא ןוא ,השורי רעד ןופ לייהט

 רהיא סָאװ השורי קלח םעד ןופ ךיז ןעגאזטנע וצ ןעגנואווצעג ןעוועג

 -רעפ ראגאז טָאה ךיירקנארפ ןופ רעטניינ רעד לרַאק .טמוקעג טָאה

 ייז בוא רעדניק ענעגייא ערהיא ןענ' שרי לָאז רעטומ א זא ,ןעטָאב

 רעד זא ,טרהיפעגנייא ךָאנ ןעמ טָאה וצרעד .רהיא רָאפעב ןעברַאטש

 . ןופ ףּפָאק רעד ןוא שרוי רעד ןייז לָאז ,רוכב רעד ,ןהוז רעטסטלע
 ןוא ,רעדירב ערעגניא יה .טיוט ס'רעטָאפ םעד ךָאנ עילימַאפ רעד

 -נייא םעה ןופ ןעטילעג רהעז ןעבָאה ,רעטסעווש יד טּפיוהרעביא

 ,ןעפיוקרעפ רַאגָאז ןוא ןעקירדרעטנוא ייז טגעלפ רוכב רעד .רהיפ
 .טרָאװ א ןעגָאז טעיימסעג טינ טָאה רענייק ןוא

 רהעז ,ךיז טהעטשרעפ ,יורפ יד טָאה ,גנונדרָא ַאזַא רעטנוא

 -ניא עשילָאטַאק ןופ ןוא ,סומזיטָאּפסעד ןעילימַאפ ןופ ןעטילעג

 -עפ יד ןעשיווצ ןעמוקרָאפ ןעגעלפ עכלעוו ,געירק יד ןיא .סענירט
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 -קעווא רעדָא ןענע'בנג'בָא לָאמ לעיפ רענעיז יד ןעגעלפ ,ןעלַאדָא

 ןעגעלפ טסבלעז ןעיורפ יד .ייז ןעטַאהייה ןוא ןעיורפ עגנוי ןעביור

 -עוו וצ רוטּפ ידכ ,ןערעוו וצ טע'בנג'עגקעווַא ןעניליוונייא לָאמטּפָא

 עכריק יד ןוא ץעזעג סָאד .םייה רעד ןופ יירעפַאלקש רעד ןופ ןער

 -ןעיורפ םעד ןוא ,ןערווענַאמ עכלעזא טגלָאפרעפ גנערטש - ןעבָאה
 ,טפָארטשעב רעווש רהעז ןעמ טָאה ,עטביורעג יד ךיוא יוװ רעביור

 .טיוט ן'טימ ראגָאז לָאמ 8

 יד ןופ טַארייה עיירפ יד טעטכינרעפ טָאה סומזילַאדָאעפ רעד

 לעטימ סלא טארייה יד טצונעב טָאה ןוא ,רענַאמרעג עדליוו בלַאה

 ,טקַאהטָאק ַא ןעוועג זיא טַארייה ַא .ןעקעווצ-ןעילימַאפ עסיוועג וצ

 רעד רעדָא טפאשדניירפ יד טקרַאטשרעפ ךיז טָאה סע ןעכלעוו ךרוד

 ןייז ןעפיוקרעפ טגעלפ ןָארַאב רעד .ןעראינעס יד ןעשיווצ דנוב

 רעדָא ,לאדָאעפ ןעגיטכעמ ַא טימ ןתוחמ א ןערעוו וצ םוא רעטכָאט

 ןערעוו ,רעדייל) .םעדייא ןעכיירסולפנייא ןייא ןעגירק וצ םוא

 עלא ייב גָאט ןעגיטנייה ךיוא טפָא רהעז ןָאהטענ םיכודיש עכלעזא

 5ַאס סאוו ַא ןופ רעטכָאט יד (.ןעסַאלק עלַא ןיא ןוא רעקלעפ

 ךיוא ןעפרָאוװרעטנוא ןעוועג ךָאנ ןעליוו ס'רעטָאפ רהיא רעסיוא זיא

 ן'רעביא ןענַאטשעג זיא רעכלעוװ ,ןערעזוס ןופ ןעליוו םוצ

 סָאד .עגינייז סָאד ןוא םהיא רעביא טגיטלעוועג טָאה ןוא לַאססַאוװ
 ךודיש א ;דנַאטש ןעבלעז םוצ ןערעהעג טזומעג טָאה קלָאפ-רָאּפ

 -לעדע ןייא ןעשיווצ טּפיוהרעביא ןוא ,םיסחוימ עכיילנ טינ ןעשיווצ

 -נָאז ,עדנַאש ַאו רונ טינ ןעוועג זיא םדו רשב ןעטסָארּפ א ןוא ןַאמ

 -עב רעווש רהעז טָאה ןעמ ןעכלעוו ,ןעכערברעפ א ךיוא ןרער

 וצ ןעמוק לָאז יז טרעדָאפעג ןעמ טָאה הלכ רעד ןופ .טּפָארטש

 -ַאלעגסיוא יד דנערהעוו ,יורפגנוי עגידלושנוא ענייר א הּפוח רעד

 ַא ףיוא ןעוװ .טקנערשעבנוא ןעוועג זיא רענעמ יה ןופ טייהנעפ

 ַא טלעמאזרעפ ןעמ טָאה ,דשח רעטסנעלק רעד ןעלַאפעג זיא יורפ

 טָאה ןעמ ןוא ,עיציזיווקניא-זיוה טרָאס ַא ,טַאר-ןעילימַאפ ןעמייהעג

 סָאװ .טיוט םוצ טּפשמ'רעפ יז ןעמ טָאה טפָא ץנאג ןוא ,טּפשמ'עג יז

 -לעזַא ןופ ןעהעז ןעמ ןעק ,יורפ ַא ןופ לַאעדיא רעד ןעוועג זיא ןַאד

 ךיירקנַארפ ןיא ןוא "יַארטסָאמָאד  ריד דנאלסור ןיא יוװ רעכיב עכ
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 רעד ןופ יו ױזַא עדַארג ,רעכייר רעד ןופ ."זירַאּפ עד עישזַאנעמ

 ,ןעבעוו ,ןעניּפש ןענעק לָאז יז טרעדָאפעג ןעמ טָאה ,יורפ רעמערָא
 ןוא .טפַאשהטריוו יד ןהעזפיוא ןוא ןעכָאק ,זייּפש ןעטיירגוצ ,ןעהענ

 .ןעגנורעדָאפ יד ןעמוקעגכָאנ עזייוורעכילנהעוועג ןענייז ןעיורפ יד

 -פיוא ,רעדניק רהעמ סָאװ ןערעבעג טפרַאדעג "ורפ ַא טָאה רעטייוו

 ןענרעל ןוא ,ןרעטלע יד ראפ ןעבָאה אהומ ייז ןענרעל ,ייז ןעוועדָאה

 ןופ גנורהיפפיוא יד .ןַאמ רהיא ןעכרָאהעג ןוא ןערהע וצ רעטכָאט יד

 רהיא : טייקגייילק עדעי ףיוא זיב טרילונער ןעווענ זיא יורפ רעד

 ,ןעכַאל טינ ,ןעדייר לעיפוצ טינ לָאז יז ןעבעירשעגרָאפ ןעוועג זיא

 עטנוב וצ ןענָארט טינ ,טייז ַא ןֵא ןעקוק טינ ,לענש וצ ןהעג טינ

 1 א .,רעדיוקס

 רעדָא ןעפיוקרעפ רעדָא ןעלעיּפשרעפ לָאמטּפָא טנעלפ ןַאמ רעד

 ךילצעזעג ןעוועג ןַאמ םעד זיא דנַאלגנע ןיא יורפ ןייז ןעטייברעפ

 ןוא ?עקירטש א ףיוא קרַאמ ןיא יורפ יד ןערהיפוצסיורא טביולרע

 -רע ץעזעג סָאד טָאה ךיירקנַארפ ןעכילפעה םעד ןיא .יז ןעפיוקרעפ

 רע זא גנַאלָאז ,ליווװ רע ?עיפיוו יורפ יד ןענָאלש וצ ןַאמ םעד טבייל

 -ָארבוצ טינ רהיא טָאה ןוא טעדנואוורעפ ךילברעטש טינ יז טָאה

 -רעק טכער א טאהעג טָאה ןַאמ רעד .סופ א רעדָא דנַאה א ןעכ

 רעד יװ רעגידערּפ עכלעזא ןוא ,יורפ ןייז ןעפָארטשעב וצ ךילרעּפ

 ןעכיורבעג טכער סָאד לָאז ןעמ זא ,ט'הענט'ענ ןעבָאה יָארטסָאמָאד

 טגעלפ ןַאמ רעד זא ,ןעריסַאּפ טפָא ץנַאג טגעלפ סע .רעטפע סָאװ

 יז ןוא ,גָאט עלַא רַאנָאז רעדָא ,ךָאוװ ַא לָאמ עכילטע יורפ יד ןענָאלש

 רעד .רעּפרעק רהיא ףיוא סנעכייצ עיולב ןעגָארט גידנעטש טגעלפ

 ןעגָאלשעג טָאה ,רענעיז רעה םאיליוו ,נינעק רעשילגנע רעטמהירעב

 .הנותח רעד ךָאנ דלַאב יורפ ןייז

 -בייל יד .םיצירּפ יד ייב טרהיפעג סָאד ךיז ןעמ טָאה ױזַא

 ידכ .ןעבעל-ןעילימַאפ ןופ טסואוועג סָאװ גיטייוו ןעבָאה ענעגייא

 לאדָאעֿפ רעד טגעלפ ,ןעפַאלקש ענייז ןופ ?להָאצ םעד ןערהעמרעפ וצ

 טרהיפ ןעמ יו ןעטסנעיד ענייז טימ טכענק ענייז ןענניירב ןעמַאזוצ

 טינ ךודיש ןייק טָאה עיירפ יד ןעשיווצ רַאנָאז .ערעיהטדזיוה ףיונוצ

 ןייז ןעבעגעג טינ טָאה רָאינעס רעד ואוו ןערעוו ןעסָאלשעג טנעקעג

 = עי"
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 ,דנאלטאש ןיא --- אּפָאריײא ץנאג ןיא טָאה םעד רעסיוא .סינביולרע
 -סור ןוא דנַאלרעדינ ,דנַאלשטייד ,ןעינַאּפש ,ןעילַאטיא ,ךיירקנאופ
 סָאד) ןטפ 2:1/026 1100446 עכילדנעש סָאד טריטסיזקע --- דנַאל

 לָאמ לעיפ ןעבָאה ןערעיוב-דנַאק יד .(טכַאנ עטסרע יד ףיוא טכער

 רעד סָאד ,טרהיפעגסיוא רעטעּפש ןעבָאה ןוא ,ןעגעגאד טריטלָאוװער

 -עליווירּפ עכילדנעש עזיד ץירּפ םעד ייב ןעפיוקבָא ןעגעמ לָאז ןתח
 .דלעג עמוס עסיווענ א ראפ עיג

 -טנע יד רימ ןעניפעג גנונדהַא עלאדָאעפ עבלעזיד רעטנוא

 .עבעיל עיירפ וצ ןעבערטש סָאד ןוא םוהטרעטיר םעדו ןופ גנוהעטש
 -נאג א טייבראעגסיוא ןעבָאה רעטיר ןוא ןערודאבָארט ,ןעטעָאּפ יה

 .ןעיורפ יד ןוא עבעיל יד טרעטעגרעפ טָאה רעכלעוו ,טלוק ןעצ

 יד ןעצישעב וצ ןעוועג זיא רעטיה יד ןופ ןעבאגפיוא יד ןופ ענייא

 עמַאד , ַא ןעביילקסיוא ךילנהעוועג ךיז טגעלפ רעטיר רעדעי .ןעיורפ

 -נאג ןייז טימ ןענעיד וצ רהיא ןערָאװשעג טָאה ןוא ,"ץרעה ןייז ןופ

 טנעיהעג טָאה עמַאד-סנעצרעה ןייז ןופ ןעמָאנ רעד .ןעבעל ןעצ

 טָאה ןוא ,ןערינרוט ןוא עפּפמעק ענייז ןיא גנוזָאל סלַא רעטיר םעד
 -נַאגעב טָאה רע עכלעוו ,ןעטַאהטנעדלעה וצ טרעטנומעגפיוא םהיא
 ,עבעיל רהיא טימ ןעניולעב םהיא טגעלפ יז ןוא ; ערהע וצ רהיא ןעג
 יד .?עכיימש ַא רעדָא קנַאה ַא טימ יוװ רהעמ טיט לָאמ ַא רעדָא

 םעד ןעטלַאהפיוא ןוא ןעטיירברעפ וצ טקריוועגטימ ןעבָאה ןעיורפ

 ַא ."ןעיורפ יד טערהע , ןעוועג זיא ָאטטָאמ סעמעוו ,םוהטרעטיר
 -עג רענעמ ערעדנַא עלא ראפ יורפ יד זיא ,ןַאמ רהיא וצ ןיּפַאקּקש

 א ןעוו ,.ש .ב .צ ,ןעיטַאּפש ןיא .ןירעקהעפעב א ןוא ןיגינעק ַא ןעוו
 דרעפ ןופ רעטנורא ןעזומ רע טגעלפ ,עמַאד א טנעגעגעב טָאה רעטיר

 ,רודאבארט רעטמהירעב א .עטסנעיד ענייז רהיא ןעטָאבנָא ןוא

 סע סָאד טקירדעגסיױא ךיז טָאה ק דָא ב עד ןארט דעב
 יד ןעכַאמ וצ ךייר םוא געירק ןערהיפ וצ ץעזעג-נערהע ןַא זיא

 -נע ט כיל ךָא פ ך'י ר ל וא  ביױרכשירק ךרוו ןעוט

 -ענסיוא ךיז טָאה ,טרעדנוהרהאי ןעט-18 ןופ רעטיהא ,ןייטש

 -טַארקָאטסירא עטעטארייהרעפ א עמאדסנעצרעה ןייז ראפ ןעבילק

 דובכ רהיא ןופ ןעטַאהטנעדלעה ןָאהט וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ,עּק



 טיי

 ןייז לָאז רהיא יהכ ,ּפיל עקיד וצ ןייז ןעטינשעגמורַא טָאה רע .ןעגעוו

 טָאה רע .ןענעידרעד סָאד ךיז טעוו רע ןעוו ןעסוק וצ םהיא םהעָנעֶגנא

 -ייצ וצ םוא ,רהיא וצ טקישעגקעװַא ןוא לי ַא טקַאהעגבָא ךיז

 רהיא ןופ ןענָארטוצרעבירא גיטרעפ סעלא זיא רע סָאד רהיא ןעג

 -רעפ וצ םוא ן'תענושמ עלעיפ ךָאנ ןָאהטעג טָאה .ןעגעוו עבעיל

 טמוק רע .ןעכָארּפשרעּפ םהיא יז טָאה ךילדנע .עבעיל רהיא ןענעיד

 ערעדנַא ןהעגעב וצ רעדעיוו םהיא טקיש עמאד ןייז ןוא ןערהָאפ יצ

 ןוא טנלָאפ ךירל וא רעמירַא רעד .ןעטַאהטנעדלעה ענעגושמ

 טקיהרעפ ןעוועג ךיוא ןענייז רעטיר ערעדנַא ךָאנ .רעטייוו טרהָאּפ

 -יא רונ ןעוועג רעבָא זיא סעֶלַא סָאד ; ןעכירלוא ןופ רעגינייוו טינ

 ןעבָאה עכלעוו ,רעהעג-נידעל עכייר ןופ ןעײזַאטנַאפ ענעבירטרעכ

 -נוא ןוא רעטרעוו ךרוד ןעיורפ עדמערפ טרהערעפ סלייהטנעטסרהעמ

 .ןעטאהט ךרוד ענעגייא טקירדרע;

 -טנע עלעוטקעלעטניא יד ןוא גנודליב וצ טגנַאלעבנא סע סָאוװ

 ייז סָאד ןעבעגוצ ןעמ זומ ,רעטלַא-לעטימ ןופ ןעיורפ יד ןופ גנולקייו

 -עמ יד טימ עפוטש עכיילג א ףיוא ןענַאטשעג ךילטינשכהו טי

 ןעוועג ןענייז ןעלַאדָאעפ עלעיפ .רעכעה טכיילעיפ ךָאנ רעדָא ,רע
 רעטכעט ןוא ןעיורפ יה דנערהעוו ,םיצראה-םע א עבָארג

 ןענייז ךעלדיימ .וו .ז ,טנעכייצעג ,ןעבעירשעג ,ןעזעלעג ןעבָאה

 ןוא סרעטסיולק יד 0 א ,םייה רעד ןיא ןערָאוװעג ןעגיוצרע
 -טנע יד .ןעטלַאהעגפיוא ןעבָאה ןעמַאה עטרהעלעג עכלעוו ,ןעלהוש

 -עג יה ןעקנַאהרעּפ וצ לעיפ טָאה אּפָארייא ןיא ןעעדיא ןופ גנולקיוו

 -ייז ןעיורפ עטנערהעלעג ןוא --- ,טייצ רענעי ןופ ןעיורפ עטנערהעל

 -יוו רעד טימ טניטפעשעב ךיז ןעבָאה ייז ;ןעוועג ןַאד ךיוא וליפא ןענ

 .טייצ רענעי וצ טלעקיווטנע ןעוועג זיא יז לעיפיוו ףיוא ,טפַאשנעס

 "ר ַא ג-ע דליי ה .ט ס טרעדנוהההאי .ןעטנכ ןיא רימ ןעניפעג יוזא
 ,ןייהד םא טרעּפור ןופ רעטסיולק םעד טעדנירגעג טָאה עכלעוו ,ע ד

 -רוטַאנ רעביא ייסס 2815:04" ךוב ןעטמהירעב א ןעבעירשעג טָאה

 עלעניגירַא ערהיא עלעיפ ָאד ןענייז סע ןעכלעוו ןיא ,טפַאשנעסיוו
 טינ ָאד ךיז טָאה רעביירש א רענייא ,רוטַאנ יד רעביא ןעגנושרָאפ

 עד? יה ןיא טניפעג רעשרָאפרוטַאנ רעד, : טקירדעגסיוא גנַאל
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 -נוקעדטנע עגיטנייה עלעיפ ןופ רענרעק יד ןעטפירש סעדרַאג

 -רהאי ןעט-14 ןיא אנאלאב ןופ ןעטסירוי עסיורג יד ןעשיווצ ",ןעז

 רָאסעּפָארּפ ןופ רעטכעט ייווצ טנעכעהענ ןערעוו טרעדנוד

 טעטיזרעווינוא ןיא סעיצקעל ןעטלַאהעג ןעבָאה ייז .אע רדדנַא'ד

 יטנאד אראדאע ט .עיפָאזָאליפ ןוא ץנעדורּפסירוי רעביא

 -ייצעגסיוא ךיז ןעבָאה יל אט יוונ א ס ארָאנָא על ןוא

 ןעט-14 ןופ רעקיזיפ ןוא רעקיטַאמעטַאמ עטסעב יד ןעשיווצ טנעּכ

 -ַארּפ א ןעוועג זיא יט א דא מ א פ מ י ל א .טרעדנוהרקאי

 -לעדייה ןופ טעטיזרעווינוא ןיא רוטארעטיל עשיכירג ןופ ןירָאסעּפ

 ןופ ןירָאסעּפָארּפ ןעועג זיא א ע מ א ר א ב א ר ַא ? .גרעב

 -ַא ר ַא ד .אודאּפ ןופ טעטיזרעווינוא ןיא רוטארעטיל עשיסַא?ק

 ןירָאסעּפָארּפ ןעוועג זיא (1400 ןיא ןערָאבע) יק קוב אעט

 טנעכעהעג ןאה ןעמ טָאה טּפיוהרעביא .אנאלאב ןיא ןיצידעמ ןופ

 -ןעיורפ עשיריּפמע ןוא ,ןעיורפ ןופ טעטילאיצעּפס א ראפ ןיצידעמ
 -ענ ןעבָאה ןוא רעכיטיירק טימ טרירוק ןעכָאה עכלעוו ,ןערָאטקָאד

 -ַאנ עלא רעטנוא טּפָא ץנאג טנעגעגעב ןעמ טָאה ,עקנַארק טגעלפּפ

 -ידעמ ןענרעל וצ ןעגנַאפעגנָא טָאה ןעמ ןעוו .טייצ רענעי ןופ ןענָאיצ

 ןעמונעג קרַאטש ךיז ןעיורפ יד ןעבָאה ,ןעטעטיזרעווינוא יד ןיא ןיצ

 .קשח סיורג טימ טרידוטש ןעבָאה ןוא וצרעד

 זיב ,ןעטילעגכרוד ןעבָאה ןעיורפ ענעי סָאװ טינ ןעסייוו רימ

 ןענייז ייז עכלעוו ףיוא ,עפוטש ענעבאהרע יד טכיירגעג ןעכָאה ייז

 געוו רעייז זא ,ןעלעטשרָאפ טכייל ךיז ןענעק רימ רונ ; ןענַאטשעג

 -ייטש ערעווש לעיפיוו .טעמַאס טימ טײרּפשעגסיױא ןעוועג טינ זיא

 ייז ןעבָאה רענרעה לעיפיוו ןא ,געוו רעייז ןיא ןענעלעג ןענייז רענ

 ,טייהרעכיז טימ ןעגָאז סָאד ןענעק רימ ! ןעכָאטשוצ סיפ ערעייז

 ןעשנעמ םייב טלעצרָאוװעגנייא ףעיט ןענייז עלייהטרוארָאפ םוראוו

 -ימ רעקיטש ןעמ טהעז ,יונעג וצ ךיז טקוק ןעמ ןעוו ןוא ,חמ ןיא

 סע ןעוו טּפיוהרעביא ,טייצ רעטסעיינ עמאס רעד ןיא רעטלַא-לעט
 רעט20 רעד ךָאנ טָאה ָאד .עגארפנעיורפ רעד ןעגעוו ךיז טלעדנַאה
 -יוט ראפ ןופ ןרעיישוצבא לעמיש לעסיב עשביה א טרעהטוהרהאי

 .ןערהָאי דנעז



 .טייצ רעיינ רעד ןיא יורפ יד

 םוצ ,טייצ רענעגייא רעזנוא וצ רעטנהענ ןעמוק רימ ןעוו

 -עז ,טרעדנוהרהאי ןעט-19 םוצ טּפיוהרעביא ןוא ,ןעט-18 ,ןעט7?7
 רעד ןופ עגאל יד זיא ןעטכיזניה עגינייא ןיא ?הָאוובָא סָאד ,רימ ןעה

 ךיז טָאה ,"ןעטייצ עטְלַא (?) עטוג, יה ןיא יוו שרעדנא לעיפ טינ יורפ
 -ניה ערעדנא עלעיפ ןיא טרעסעברעפ דנעטיידעב ךָאד עגַאל רהיא
 רונ יורפ רעה ףיוא ןעקוק וצ ףיוא ןעמ טרעה זייווכעלסיב .ןעטכיז

 ןעניווערעפ וצ רעדָא סונעג ןעכילטכעלשעג םוצ לעטימ א ףיוא סלַא

 רהיא ןעפיירגעב וצ ןָא ךיוא טביוה ןייֵלַא יורפ יד .עילימַאפ יד

 עכילשנעמ ךייז ריפ טרעדָאפ ןוא ש נע מ סלַא הטרעוו םענענייא

 טּפַאשרעה יד סָאוו ,דנַאטשמוא רעד וצרעדה טפלעה ךס א .עטכער

 טגנירד טכיל ןוא ,טלעקערבוצ זייווכעלסיב טרעוו ןָאינילער ןופ

 ְךֶאנ ןעק ןעגעווטסעד ןופ ןוא .ןעשנעמ ןופ תוחומ יד ןיא ןיירַא

 -ָאטקָאד ןופ גנולמאזרעפ א ףיוא : טקַאפ ַאזַא טָא ןעמוקרָאפ טנייה

 ןעמ ביוא ,ענארפ יד טריטוקסיד ןעמ טָאה קירוצ גנַאל טינ ןער

 םייב ןעהעוו יח ןערעדנילרעפ וצ םרָאּפָארָאלכ יורפ א ןעבעג לָאז

 יד ןופ רענייא טָאה ",ןעבעל'כ ,ךאז ענייש ַא,, .דניק ַא ןופ טרובעג

 -ַאבעג ןעלָאז ןעיורפ ןעוו, ,ןערָאצ טימ ןעירשעגסיוא עטלעמאזרעּכ

 סָאװ הללק רעד ןופ ןערעוו טעוװ סָאוװ ,גָאטהעוו ןהֶא רעדניק ןער

 "? הוח רעטומ רעזנוא ןעטלָאשעג טָאה טָאג

 ן'הוח טימ םדא ןופ עדנעגעל יד זא ,ןעביולג סָאד טלָאװ רעוו

 -עג א וליפא רעבָא ? טייצ רעזנוא ףיוא סולפנייא ןייא ןעבָאה לָאז
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 ןופ ןעיירפעב טכייל טיט ךיוא ,םינּפה ,ךיז ןעק שנעמ רעטעדליב

 רעטרעדנוה טייז טצנאלפעננייא ןענייז עכלעוו ,עלייהטרוארָאּפ

 עי ןעק ,ןומה םעד ןופ ,ןעשנעמ עהנעקנעדזטינ ןופ ןוא ,ןערהָאי

 וװ ,רעקלעפ עטריזיליוויצ טסכעה ייב .ןעטראוורע טינ יאדוא סָאד

 טינ טצעי זיב ךָאנ ,עטלַא ָאד ןענייז ,ןעשטייד יד ןוא רעדנעלגנע יד

 ןעריזינאריט וצ ןַאמ םעד ןעביולרע עכלעוו ,עצעזעג ענעפורעגקירוצ

 יד ןעגעוו טגָאז ס ס א ל פ .רענייטש ןעלַאדָאעּפ ן'פיוא יורפ ןייז

 יז דלַאבָאז , : טרעדנוהרהאי ןעט18 ןוא ןעט17 ןופ יורפ עשילגנע

 יז ןעק ןעמ .ץנעטסיזקע עשיטילָאּפ רהיא ףיוא טרעה ,טעטַאהייה

 -עב זומ ןַאמ רעד .טכַאמ יז סָאוװ ןעדלוש ראפ ןעטפַאהרעפ טינ

 .הנותח רעד ראפ טכַאמעג טָאה יז סָאוו ,ןעדלוש יד וליפא ןעלהָאצ

 ןעגנַאנעב ןאמ רהיא ןופ טייהנעזעוונא רעד ןיא טָאה יורפ א ןעוו

 טָאה ,ףָארטש-טיוט טנעידרעפ טָאה יז ןעכלעוו ךרוד ,ןעכערברעפ א

 -יניא רעד ןעוועג ןַאמ רעד זיא אמתסמ זא ,ןעמונעגנַא ץעזעג סָאד

 ַא סָאוו .ןעכָארּפשעניירּפ דנורג ןעזיד ףיוא יז טָאה ןוא ,רָאטאיצ

 טנעקעג טָאה רע ןוא ,ןַאמ םעד טרעהעג טָאה ,טנעידרעפ טָאה יורַּפ

 -עוװ גידנעדייר) טגָאז סרעניימ ."תוריכש ערהיא עמי =

 עצעזענ עשילגנע יד , : (טרעדנוהרהאי ןעט-18 ןופ עדנע רעד ןעג

 סלא רונ ,ןַאמ ןופ םוהטנענייא סלא רונ טינ יורפ יד ןעטכַארטעב

 טרעוו יורפ יד ןעוו .ןעליוו םענענייא ןייק טינ טָאה סָאװ ,דניק ַא

 ".המהב א יוװ ןעפיוקרעפ יז רע ןעק ,גיסירדרעביא ןַאמ םעד

 -נֶא ןיא יוװ טעּפש יוזא ןעמוקענרָאפ ןענייז עלעפ עכלעזא ןוא

 ןַאמ ַא טָאה 1808 רהָאי םעד ןיא .טרעדנוהרהאי ןעט19 ןופ גנַאפ
 א ראפ קרַאמ ן'פיוא יורפ ןייז טפיוקרעפ ,דנַאלננע ,דלעיפפעש ןיא

 טפיוקרעפ אראבסראנק ןיא ןַאמ ַא טָאה 1808 ןיא .גנילרעטס טנוּפ

 ןיא ןענייז ךילריטַאנ .קַאבַאט גָאוװ א ןוא סיננעּפ 6 ראפ יורפ ןייז

 -עב ןענייז עכלעוו ,רענעמ עכ יל ש נ עמ ןענַארַאפ ןעטייצ עלַא

 עכלעוו ןוא ,עצעזעג ענעבעירשעג יד ןופ רעכעה ןעהעטש ןוא רעס

 ; ןעשנעמטימ ןוא ןעדארעמאק סלַא ןעיורפ ערעייז ןעטכַארטעב
 -לעזעג ןוא ןעלַאנעל םעד ףיוא ןָא ןענייצ עצטעזעגנ עכלעזא רעבָא

 .טייצ רעדנעפערטעב רעד ןיא יורפ רעד ןופ דנַאטשוצ ןעכילטּפַאש



 יי

 .טַאהעג רעמיא עצעזעג עכלעזא ןעבָאה סולפנייא ןעכילדעש א ןוא

 סָאד ,ףעיהגעב םעד טלעצרָאװעגנייא ןיילַא יורפ רעד ןיא ןעבָאה ייז

 -בילטרָאװטנַארעּפ ןהֶא ,עטכער ןהָא ,ןעליוו א ןהֶא ןעזעוו א זיא יז

 ןעדנעוו רעמיא ךיז זומ ןוא ,זָאלפליה ןוא ךַאװוש זיא יז סָאד ; טייק

 גָאט ןעגיטנייה ךָאנ ָאד ןענייז סע .עציטש ןוא ץוש ךָאנ ןַאמ םוצ

 יד ריפ קילגנוא ןייא זיא סע סָאד ,ןעקנעד עכלעוו ,ןעשנעמ גונעג

 -וז ןוא גידנעטשטסבלעז ןייז וצ ןעבערטש ןעיורפ סָאװ טייהשנעמ

 טעוו טלעוו יד סָאד ,ןענָאלק ןעשנעמ עזיד .ןענעידהעפ וצ ןייֵלַא ןעכ

 -גיווע , סָאד : ןעגנורהיפנייא עלַאקידאר עכלטזא ןופ ןהענרעטנוא

 סָאד ,ן'הנעט ייז .ןהעג ןערָאלרעּפ טעוו ,ארומ ייז ןעבָאה ,"עכילבייוו

 רעטפאהלייהטרָאפ ןוא יורפ רעד ראפ רענידנעטשנא ל?לעיפ זיא סע

 טימ יורפ יד ןעגרָאזרעפ לָאז ןַאמ רעד זא ,טפַאשלעזעג רעד ראפ

 -לעזעג רעד ןיא רעהעטשרָאפ רהיא ןייז ןוא ,לעטימסנעבעק עֶלַא

 רעכילטפאשנעסיוו ןוא רעשיטילָאּפ רעד ןיא ךיוא יוװ ,טפַאש

 ,טלעוו

 -רואוו רעד טגעיל עפעירגעב עטלַא עטלעמישרעפ עזעיד ןיא
 יורפ רעד ןיא טָאה ןעמ .יורפ רעה ןופ גנופַאלקשרעפ רעד ןופ לעצ

 טַאַאטש םעד ןענעיד ףראד יז סָאד, קנַאדעג םעד טצנַאלפעגנייא

 רעד ןענעיד ףראד יז סָאד ; רעגריב עטוג םהיא ראפ ןעוועדָאה ךרוד

 שּפיוהרעביא ןוא ,םימשה תוכלמ ן'רַאפ ןָארהט א ןעיוב וצ עכריק

 -ַאפ רעד ןופ ףּפָאק רעד זיא רע ?ייוו ,ןַאמ םעד ןענעיד יז ףרַאד

 ןוא עטכער ענייק טָאה יז .רעצישעב ןוא רעגרָאזעב רהיא ןוא עילימ

 -רעפ טינ ,גידנעטשטסבלעז טינ זיא יז ?ייוו ,ןעבָאה טינ ייז ףראד י

 ונ ,ןעסיוו טשינ רָאג ,ןענרעל טשינ רָאג ףראד יז .ךילטרָאװטנַא

 רעמיא יז זומ טּפיוהרעביא ןוא ,רעדניק ןערָאבעג ןוא ןעכָאק ןענעק

 קילב רעד ןעצרוק ןיא זיא סָאד .ְּךי א רהיא ןעטכיטרעפ ,ןעגיוברעפ

 ןוא ,לארעביא טשרעהעג גנַאל טינ זיב טָאה סָאװ יורפ יד ףיוא

 ןוא רענעמ עלעיפ ןופ טגידייהטרעפ ךיוא טנייה ךָאנ טרעוו רעכלעוו

 -עג ןערילעבער ,דנַאטשרעּפ טימ ,טסייג טימ ןעיורפ רעבָא .ןעיורפ

 -יהו ייז .טפַאשלעזעג רעד ןיא עלָאר רעייז ןופ גנוסאפפיוא ַאזַא ןעג

 ׁש ראפ ךיז ןייז בירקמ טינ ןוא ןעבעל םענעגייא רעייז ןעבעל ןעל



 יז .ןייז טינ לָאז סע טָאג א ראפ סָאוװ ןופ חבזמ םעד ףיוא ןברק

 -רָאז ןיילא ןעליוו ייז ; ןענרָאזרעּפ ייז טלָאז רהיא לחומ ךייא ןענייז

 ַאהט ענעגייא ערעייז ראפ ךילטרָאװטנַאהעפ ןייז ןוא ךיז ראפ ןעג

 ןעבעל ןוא ןעטייקגיהעפ ערעייז עלא ןעביאסיוא ןעליוו ייז ; ןעט

 .רעהא זיב טבעלעג ןעבָאה ןעיורפ יו רעטיירב ןוא רעפעיט

 בו בי יא

 ןעמונעגנָא ןעוועג זיא טרעדנוהרהאי ןעט-19 ןופ גנַאפנָא ןיא

 ; טפעשעג ןייק ןערהיפ טינ ןוא ןהעטשרעפ טינ ןעק יורפ ַא סָאד

 ענייא ןהעג וצ רהיא ראפ גידנעטשנא טינ רַאגָאז זיא סע סָאד

 -ַאפ טנעכערעג ךיז טָאה סע .עססארטש-סטפעשעג ַא ןיא ןיילַא

 ןופ ןעיורפ ןעוו .ןעבעל ן'פיוא ןענעידרעפ ןיילַא לָאז יז עדנַאש ַא

 ייז ןעבָאה ,טנעידרעפ סָאװטע אי ןעבָאה עססַאלק רעמערא רעד

 טרעהעג טָאה סע : טאהעג טינ טכעה ןייק טסנעידרעפ רעייז ףיוא

 -רעפ רעדָא האוצ ַא ןעכַאמ טנעקעג טינ טָאה יורפ ַא .ןַאמ םוצ

 -רעפ יד ןעבָאה 1867 רהָאי ןיא טשרע .ןענעמרעפ רהיא ןעלייט

 וצ טכער סָאד ןעגָארקעג קרָאי וינ טַאַאטש ןופ ןעיורפ עטעטארייה

 ןעזיד ייז ןעבָאה ןָאטגנישַאוו טַאַאטש םעד ןיא .האוצ א ןעביירש

 זיב -- יּפּפיסיסימ ןיא ןוא ,18179 רהָאי ן'זיב טַאהעג טינ טכער

 ףיוא טכער סָאד ןעגָארקעג ןעיורפ ןעבָאה ךיירקנַארפ ןיא - ,0

 .1896 רהָאי ןיא טשרע טסנעידרעפ ענעגייא ערעייז

 -ענ ןענייז ןעטעטיזרעווינוא ןופ ,ןעלוש ערעכעה ןופ ןעריהט יהי

 סָאד ןעמונעגנָא ןעוועג זיא סע ל?ייוװ ,ןעיורפ רַאפ ןעסָאלשעג ןעוו

 יז סָאד ; יורפ ַא רַאפ טינ ךיז ןעסַאּפ טפַאשנעסיוו ןוא גנודקיב

 -רעל וצ גיהעפ טינ ראגָאז זיא יז סָאד ,וצרעד ןערָאבעג טינ זיא

 ךרַאמ רעד לעיפ יוװ לעיפ יוזא טינ טנעוו ךרַאמ רהיא לייוו ,ןענ

 ןייק רָאנ ןעבָאה עססאלק רעמערא רעד ןופ ןעיורפ .ןַאמ ַא ןופ

 טנערעלעג רט ןעמ טָאה ערעכייר יד ןוא ,ןעסָאנעג טינ גנודקיב םוש

 .קיזומ ןוא ןעביירש ,ןעזעל ,ןעצנַאט ,ןערעינַאמ ענייש

 ןעט-19 םעד ןיא טכַאמעג ןעבָאה ןעיורפ סָאוו טירשטרַאפ םעד



 פא יב

 עשיגרענע ענלעצנייא יד ןעקנַאדרעּפ וצ רימ ןעבָאה טרעדנוהרהאי

 ןוא עגַאל רעייז ןופ טייקגירדינ יד ןעפיהנעב ןעבָאה עכלעוו ,ןעיורפ

 ןעבָאה ןעססַאמ יד .ןעגעגאד טפּפמעקעג ךילרעהפיואנוא ןעבָאה

 ייז רעדָא ,עגַאל רעייז טימ טלעטשענ ןעדעירפ וצ רעדעווטנע ךיז

 ,ןעבָאה יוזא .ןערעוו טרעדנעעג ןעק יז זא ,טביולנעג טינ ןעבָאה

 אניטסענרע ,ןעיורפ רעקרָאי וינ ייווצ 1826 רהֶאי ןיא ,.ש ,ב ,צ

 ןיא עיציטעּפ א ןעגנַאלרעד טלָאװעג ,סיווייד אניִלאּפ ןוא זוָאר

 -ייא ןעציזעב וצ טכער סָאד ןעבָאה ןעלָאז ןעיורפ סָאד ,סערגנָאק

 ייז ,ןעטפירשרעטנוא ןעביילק ךיז ןעמונעג ןעבָאה ייז ןוא ,םוהטטעג

 ןעיירפ טנינייא .תומיתח ף ני פ ןעגָארקעג ןעצנַאג ןיא ןעבָאה

 . ןעלעוו רענעמ יד סָאד ארומ ןעבָאה ייז זא ,טרעפטנעעג ייז ןעבָאה

 גונעג ןעבָאה יז זא ,טגָאזעג ןעבָאה ןעיורפ ערעדנַא ; יז ןופ ןעכַאל

 ןעבָאה ןעיורפ זא ,ט'הנעט'עג ןעבָאה רענעמ עלעיפ ןוא ,עטכער

 טינ רעבָא ךיז ןעבָאה סעקרערהיפ יד .עטכער לעיפוצ רַאגָאז ןיוש

 אניטסענרע ןוא ,תונשקע עשירַאנ עכלעזַא ראפ ןעקָארשע יי

 -ןעייורפ ןעגעוו עדער עכילטנעפע ןַא ןעטלַאה וצ טגַאוװעג ראגָאז טָא

 טנייה ךיז ןענעק רימ .ןאנישימ ןופ רוטַאלסינעל יד ןיא עטכער

 גיטיונ ןעוועג ןַאה זיא סע הטומ לעיפיוו ןעלעטשרָאפ ךילרעווש

 -דער יד : עדער עכילטנעפע ןַא ןעטלַאה ןהעג וצ םוא יורפ ַא רַאפ

 -טינ טימ ,סעלעביצ עליופ טימ א ןעמ טגעלפ ןירעג

 -יולכָאנ רהיא ךָאנ ןענעלפ הרבח עסייוו .ד .א ,רעייא עש לירפ

 ַא ןוא ,רעגניפ יד טימ רהיא ףיוא עט ןוא ןעסַאנ יה ןיא ןעפ

 -עטש וצ ךיז םוא רעטקַארַאכ ןעקרַאטש ַא ןעבָאה טזומעג טָאה יורפ

 יײלרעלא ןענַארטוצרעבירא ןוא גנוניימ עכילטנעפע יד ןעגעג ןעל

 .ןעגנוגלָאפרעפ עכילניילק

 סנעדוהּפ ,יורפ א ענייא טָאה 1822 רהָאי םעד ןיא ןעוו

 ,ירוברעטנאק ןיא ךעלדיימ רעגענ ראפ עלוש א טנעפעעג ,לאדנאוק

 ,ןפוא ןעטסכילקערש םעד ףיוא טנלָאפרעּפ יז ןעמ טָאה ,טוקיטענאק
 -רעפ רהיא טָאה סָאװ ץעזעג א טרהיפעגכרוד ךילדנע טָאה ןעמ ןוא

 ויא ץעזעג סָאד סָאװ נָאט םעד .עלוש יד ןעטלַאה וצ ןעטָאב

 ירוברעטנאק ןופ ןעכריק יד ןיא ןעקָאלג עלא ןעבָאה ,ןעננַאגענכרוד



 לָאמ ייווצ ןעמ טָאה ןיילא סנעדורּפ .,עדיירפ ראפ ןעננולקעג

 טינ רעבָא ךיז טָאה יז .טּפשמ'רעפ יז טָאה ןעמ ןוא טריטסערַא

 לייוורעד .טרוָאק םיהּפוס םוצ טהילעּפַא טָאה ןוא ,ןעקָארשעגבָא

 -רעפ טינ ךאז ןייק רהיא ןעבָאה רעמערק יד .םרח ןיא ןעוועג יז זיא

 -קָאד ;סרַאק יד ףיוא ןערהָאפ ןעמונעג טינ יז טָאה ןעמ ,טפיוק

 ערהיא ,ןענירעליש ערהיא ןעלדנַאהעב טלָאוװעג טינ ןעבָאה ןערָאט

 ןעמ טָאה עדנע םא ןוא ,ןעכוזעב טרָאטעג טינ יז ןעבָאה דניירפ

 .זיוה רהיא ןעדנוצעגרעטנוא

 ַא ןענופעגטאטש ןָאדנָאל ןיא טָאה 1840 רהֶאי םעד ןיא

 רהָאפנעמאזוצ ַא ,.ה .ד ,"ןָאשנעוונָאק ירעוויילסיטנַא ס'דלרָאװ,

 יד ןעשיווצ .יײרעפַאלקש ןענעג ןעוועג ןענייז עכלעוו .,ןעשנעמ ןופ

 -עמ יד .ןעיורפ עכילטע ןעוועג ןענייז ןעטַאנעלעד רענאקירעמַא

 -ָאלוצ טעוװ ןעמ ביוא זא ,ט'הנעט'עג ןוא טמעהוטשעג ןעבָאה רענ

 -דרִא ןייק ןָאשנעוװנָאק רעד ףיוא טעוװ ,ןעטַאנעלעדזןעוהפ יד ןעז

 דיִאְלְל םאילליוו רענאקירעמא עטמהירעב יד רעבָא / .ןייז טינ גנונ

 וצ טנאזטנע ךיז ןעבָאה ,סרעשזדאה .פ ?עינַאטַאנ ןוא ןָאסירהַאג

 ףיוא ןעסעזענ ןענייז ןוא ,רענעמ עוויטאוורעסנָאק יד טימ ןעציז

 -ייז סע עכלעוו ןעשיווצ ,ןעטַאגעלעד-ןעיורפ יח טימ עירעלַאג רעד

 יד ;ןָאטנעטס ידייק טעבאזילע ןוא טטאמ איצערקול ןעוועג ןענ

 ןעצנאנ רעייז עטכער-ןעיורפ ראפ טפּפמעקענ עדייב ןעבָאה עטצעל

 .גנַאל ןעבעל

 -כילנעמ ןייק טַאהעג טינ ןעיורפ ןעבָאה ןיצידעמ ןערידוטש

 ,ייז ראפ גיסאּפ טינ טנעכערעג ךיז טָאה סע .טייצ רענעי ןיא טייק

 טעמכ ןעטלַאהעג ןעמ טָאה עינָאלָאיזיפ ןוא עימָאנָאטא ןענרעל ןּוא

 ןעטלַאהעג טָאה ,סיווייד אנילואּפ ,יורפ א ענייא ןעוו .דניז ַא רַאפ

 ַא ףיוא טרירטסנַאמעד ייז טָאה ןוא עינַָאלַָאיזיפ רעביא סעיצקעל

 סרערעהוצ-ןעיורפ ערהיא ןופ עלעיפ ןענעלפ ,(רוניפ ַא) ןיקינַאמ

 ,ן'שלח ןענעלפ ערעדנַא ,רעיילש ַא טימ טכיזעג סָאד ןעקעדהעּפ

 .רעמיצ ןופ ןעפיולסיורא רעדָא

 טָאה ןיצידעמ ןענרעל טלָאװעג טָאה ?לעווקאלב טעבאזילע ןעוו

 עשיניצידעמ יד ןיא ןערידוטש ןעזָאלוצ יז לָאז ןעמ ןעטעבעג יז



 יי א

 א ןעוועג ,ךילריטאנ, זיא סָאד .קרָאי ןינ ,אווענעשז ןופ עלוש

 זַא ,טרעפטנעעג רהיא ןעבָאה ןערָאסעּפָארּפ יד .רענעמ ראפ עלוש
 .ןעטנעדוטס יד ןופ סולשעב םעד ףיוא ןעזָאלרעפ ךיז ןעלעוו ייז

 ןעלעוו ןעטנעדוטס יד זא ,טפָאהעג ייז ןעכָאה ןעצרַאה ןעפעיט ןיא

 יד ןעבָאה םיעכהל וצ ףיוא יוװ .ףלא ןעסיורג ַא טימ א? ןעגָאז

 -עג טָאה יז .ןעמהענ ןיירַא יז לָאז ןעמ ןעסָאלשעב ןעטנעדוטס

 -קאר-יורפ עטשרע יד ןעוועג זיא ןוא 1848 רהֶאי םעד ןיא טגידנע

 זענארקעג טָאה ןוא טריאודארנ טָאה עכלעוו ,טלעוו רעד ףיוא רָאט

 -נָאֿל ןיא ןוא זירַאּפ ןיא טנערעלעג ךָאנרעד טָאה יז .םָאלּפיד ַא

 לעיפ רהעז יז טָאה טסואוועב ?ארעביא טנייה זיא סע יו ןוא ,ןָאד

 רהיא ןוא ,ןיצידעמ ןופ םוידוטס םעד ןיא ןעיורפ ראפ ןָאהטעגפיוא

 -עוװ ןעסייוו סָאוװ עלא ןופ טרהעעג ןוא טצעשעג טנייה זיא ןמָאנ

 יד ןעבָאה ,טרידוטש טָאה יז ןעוו רעבָא .טייקגיטהעט רהיא ןעג

 ןעוו ןוא ,רהיא וצ טדערענ טינ "זיוה?גניהרָאב , רהיא ןופ ןעיורפ

 רעייז ןעביוהפיוא ייז ןענעלפ ,סאנ ןיא טנענענעב יז ןעבָאה ייז

 םולשו סח ךיז ןעלָאז ייז ,טייז ַא ןַא ךיז ןערהעקבָא ןוא עּפּפעלש

 ןופ ןעדייל ןעזומ יז טנעלפ עבלעז סָאד .רהיא ןָא ןערהירנָא טינ

 ןיא ןוא זירַאּפ ןיא טרידוטש טָאה יז ןעוו ךיוא תומשנ עכילניילק
 .ןָאדנַאל

 טנעפעעג 1880 רהָאי םעד ןיא טָאה ראשגנאל אננאה .רד ןעוו

 -רעפ טינ רהיא סרעקייטּפא יה ןעבָאה ,איפלעדאליפ ןיא סיפָא ןַא

 ןעטכירוצ ןיילא ןאד ןעגעלפ ןערָאטקָאד) ,ןעניצידעמ ענייק טפיוק
 -יוקנייא קרָאי וינ ןיא ןערהָאפ ןעזומ טגעלפ יז ןוא ,(ןעטּפעצער יד

 .תואופר יד ןעפ

 ערהיא טגידנעעג טָאה ןוָאטס יסויל ןעוו ,1847 רהָאי םעד ןיא
 -ָאסעּפָארּפ יד ןופ רענייא טָאה ,שזדעללָאק ןילרעבָא ןיא ןעידוטס

 רהיא ןעזעל רהיא טָאטשנָא טעוװ רע סָאד ,ןעגָאלשעגרָאפ רהיא ןער

 ַא רַאפ ןעזעל לָאז יז סָאד ןהעש טינ זיא סע ?ייוו ,עיצַאטרעסיד

 יז וזא ,טגָאזעג רעבָא טָאה יז ."ןעיורפ ןוא רענעמ ןופ םוקילבוּפ

 רהיא סָאד לָאז ןעמ ןעדייס ,ןעזעלרָאפ סָאד לָאז ןעמ טינ ליוװ

 -טעק וצ ןעגנַאפעגנָא דלַאב טָאה יז .ןעזעל וצ ןעביולרע טסבלעז

 וצ



 -לא םיא ןעיורפ ןופ עטכער יד ראפ ןוא עטכער ערהיא ראפ ןעפּפ

 לָאמ לעיפ יז טָאה ןעמ יוװ ןעלהעצרעד ךָאנרעד טגעלפ יז .,ןיימעג

 ,סעדער עכילטנעפע ןעטלַאהעג טָאה יז ןעוו ,רעייא טימ ןעפרָאוװהעּפ

 ןיא ןעפרָאוװעג טָאה ןעמ יווװ ,רעייא עטכעלש רהעז טימ טינ רעבָא,

 -ער וצ טגַאוװעג ןעבָאה עכלעוו ,סנירענדער ףיוא ןערהָאי ערעהירפ

 ןערָאװעג זיא םוקילבוּפ סָאד זא ,טזייוו סָאד סָאװ ,ךילטנעפע ןעד

 לזרעללאק ןיִלרעבָא ןעוו ,1888 רהָאי םעד ןיא ."טנַארעּלָאט רהעמ

 :ערָאטקעריד יד ןעבָאה ,םואעליבוי ןעגירהָאי 80 ַא טרעייפעג טָאה

 טָאה יז ןעוו .ןירעגדער-טסעפ סלא ןוָאטס יסויל ןעדַאלעגנייא

 -ָארּפ ַא ןעבירשעגנָא ןאמ רהיא טימ ןעמאזוצ יז טָאה ,טַארייהעג

 ,;עיורפ ןוא רענעמ ןופ ץעזעג ן'רַאפ טייהכיילננוא רעד ןעגעג טסעט

 ייז ואוו טסעטָארּפ םעד טיײרּפשעגרעדנַאנרעּפ ןעבָאה עדייב ייז ןּוא

 יםיורא "ןעכרָאהעג , טרָאוװו סָאד טָאה יז לייוו .טנעקעג רָאנ ןעבָאה

 ןעגירק טנעקעג טינ ייז ןעבָאה ,העובש-טאהייה רעד ןופ ןעזָאלעג

 ןעבָאה ייז ןוא ,ןייז ןישודק רדסמ ייז לָאז סָאװ ,ןעכילטסייג ןייק

 טזומעג ןעבָאה ייז רעבָא ,חלג ןעלארעביל ַא םענייא ןעגָארקעג םיו

 טינ ךיוא ךָאנ ןעבָאה י י ז וליפא .ל?ליימ 80 ראפ םהיא ךָאנ ןעקיש

 .עינָאמערעצ ַא ןהֶא רָאג ןעטַארייה ןעק ןעמ זא ,ןענַאטשרעּפ

 לא 58 * 

 -עג טכַאמעג ןיא סערגָארּפ ַא רַאפ סָאװ ןהעז רימָאל טצעי
 .טרעדנוהרהאי ןעטצעל ן'רַאפ יורפ רעד ןופ עגַאל רעד ןיא ןערָאװ

 ןעטַאַאטש עטגינייארעפ יד ןיא ןוא אּפָארייא ץנאג ןיא טעמכ
 -ייא ןעציזעב וצ טכער סָאד ןעיורפ עטעטארייהרעפ טצעי ןעבָאה
 רעייז ראפ תוריכש ןענַָאמוצפיוא ןוא האוצ א ןעכַאמ וצ ,םוהטנעג

 -ומ יה טָאה ןעטַאאטש עטנינייארעפ יד ןופ עלעיפ ןיא .טיײברַא
 סיורג ןיא ,רעטָאפ רעד יו רעדניק יד ףיוא טכער עבלעז סָאד רעט
 -ָאה רעדנעל ערעדנַא עלעיפ ןיא ןוא אקירעמא ןיא ָאד ,ןעינַאטירב

 -טנעפע ןעטלַאה ןוא ןעריזיטאגרָא וצ ךיז טכער סָאד ןעיורפ ןעב
 -עמַא עבילטע ןיא טכערמיטש ןעגָארקענ ןעבָאה ייז .סעדער ;עכיל



 ז ?

 ןיא ןוא רעדנעל עשיאעּפָארייא ענינייא ןיא ,ןעטַאַאטש רענַאקיר

 -רעד טנעכייצענסיוא טצעי ךיז טָאה דנַאלניפ ןוא ; ןעילַארטסיױוא

 עטענדרָאעגבָא סְלַא ןעיורפ 19 טלהעווהעסיוא טָאה יז סָאװ ,טימ

 רהָאי סָאד טכַאחבעג זנוא טָאה טייוװ ױזַא .טנעמאלראּפ רהיא ןיא

7 ! 

 יד .טירשטרָאּפ ןעסיורג ַא טכַאמעג ןעיורפ ןעבָאה גנודליב ןיא

 -ןעיורפ ןעגעג ןענניירב טנעלפ ןעמ סָאוװ ןעטנעמוגרהַא טּפיוה יירד

 :ןעוועג ןענייז ,טרעדטוהרהאי ןעט-19 ןופ גגנַאפנָא ןיא גנודליב

 -ליב ע-עכעה ןעפיירגעב טינ ןעק ןריהעג-ןעיורפ א סָאד ,סנעטשרע

 ,ןעיורפ ראפ טינ ךיז טסאּפ גנודליב ערעכעה סָאד ,סנעטייווצ ; גנוד

 רעד ןיא ןעניוט טיג ןעלעוו ייז ןוא "שיננעמ, ןעכַאמ ייז טעוו סע

 ןוא ;ןעּפַאשעב ייז טָאה טָאנ עכלעוו ראפ ,ערעפס רעלעיצעּפס

 יד רעבָא .ךַאז ענירעביא ַא רָאנ ייז ראפ זיא סע סָאד ,סנעטירד

 ,םאזננַאל רהעז ?הָאובָא ,זייווכעלסיב ךיז טָאה גנוניימ עבילטנעפע

 ךילדנע ןעבָאה ןעיורפ ןוא רענעמ עגידנעטשרעפ ןוא ,טרעדנעעג

 טנייה ןוא .טינ דנורג ןייק ןעבָאה ןעטנעמונרא יד זא ,טנעקרענַא

 ןוא סעשזעדעללאק עסיורג עלא טעמנכ סָאד טבעלרעד רימ ןעבָאה

 יד ןוא םוקילבוּפ סָאד .ןעיורפ ראפ ןעפָא ןענייז ןעטעטיזרעווינוא

 ןעיורפ עדנערידוטש יה רעביא ניטסול טינ ךיז ןעכַאמ עססערּפ

 טקעּפסער סיורג טימ לארעביא ייז טלעדנַאהעב ןעמ ,טרהעקראפ ---

 ,גנוטכא ןוא

 רעד ןיא ןערָאװעג טכַאמעג ךיוא זיא טירשטרָאפ רעסיורג ַא

 טָאטשנָא .ןעגנוניטפעשעב ײלרעלַא וצ ןעיורפ ןעזָאלוצ ןופ טכיזניה

 -ַאַאטש עטגינייארעפ יד ןיא ןענייז 1840 רהָאי םעד ןיא סָאוװ םעד

 ,רימ ןעניפענ ,ןעגנוניטפעשעב ? רָאנ ןעיורפ רַאפ ןעפָא ןעוועג ןעט

 ןיא ןעטייברא ןעיורפ סָאד ,1900 רהָאי םעד ןיא ,סוזנעצ םעד טיול

 ןעשנעמ עכלעוו ןופ ,ןעגנוגיטפעשעב 202 יד ןופ ,9 רעסיוא ,עלַא

 עכלעזַא ןעוהט ייז סָאד ןעניפעג רימ ןוא .ןעבעל םוצ ןענעידרעפ

 ַא זַא ,טביולנענ טינ ןפוא םושב ןעמ טלָאוו לָאמ ַא סָאװ תוכאלמ

 ןָא שוזנעצ רעד טנייצ ,.ש .ב .צ ,ױזַא .ןָאהט ןענעק סָאד לָאז יורפ

 45 ,ןהאבנעזנייא םייב ןערינעשזניא 49 ,ןענַאמצָאל ןעיורפ 2 ףיוא



 לי עא

 8 ,ןעטסינישַאמ 808 ,ןערימש 145 ,רעניירש-ףיש 6 ,עטיילרהופ

 ןיא .וו .' .א ,:רעכַאמ-ךַאד 2 ,טייל-רָאטָאמ 2 ,רעכַאמלעסעק

 -רעפ יד ןיא ןעיורפ 4,8283,680 ןעבעל םוצ ךיז ןענעיההעפ ןעצנַאג

 .ןעטַאַאטש עטגינייא

 עדנעטיידעב ַא טצעי יורפ יד טמהענרעפ ןיהערהעל סלַא
 -נעצ רעד טלהעצ 1900 ןיא .אקירעמא ןיא טּפיוההעביא ,עלעטש
 ןוא ; סנירערהעל לוש 827,206 ןעטַאַאטש עטגינייארעפ יד ןיא סוז
 -עג םעד טימ ךיילג לארעביא טינ ךָאנ זיא טלַאהעג רעייז להָאוובֶא
 זא ,טקנעדעג ןעמ ןעוו ןעגעווטסעד ןופ ,רערהעל-רענעמ יד ןופ טלַאה
 ןוא ךָאוו א ראלָאד א, ןעגירק טפָא ןירערהעל ַא טגעלפ 1840 ןיא
 טרעדנע גנוניימ עכילטנעפע יד יוװ ןעמ טהעז ,טלַאהעג סָּלַא ,"ןעסע

 .יורפ רעד ןופ ןעטסנוג וצ ךיז

 ; געוו ןערעווש ַא ןעכַאמכרוד טזומעג טָאה טצרַא סלַא יורפ יד

 ערעייז ןופ טגידי:לעב ןעוועג ןענייז ןערָאטקַאה-ןעיורפ עטשרע יד
 ןיא ןעהעזעג ןעבָאה רימ יוװ יוזא ,ןעיורפ ןופ ,רעטסעווש ענעגייא

 -קָאד-רענעמ ,ללעווקאלב .ע .רד ןופ לַאפ ןעטנַאמרעד-ןעביוא םעד

 ןוא ,םויליסנַאק ןייק ייז טימ ןעטלַאה טלָאװעג טינ ןעבָאה ןערָאט

 -עג עכילטצרע ןיא רעדעילגנטימ ראפ ןעמהעננָא טיט ייז טנעלפ ןעמ

 -רענַא לא-עביא עהַאנייב עטצרע-ןעיורפ ןענייז טצעי .ןעטּפַאשלעז

 .ןעיורפ ראפ ןעּפָא ןענייז ןעלוש עשניצידעמ עלא טעמכ ןוא ,טנעק

 ,ןערָאטקָאד ןעיורפ 8000 רהעפעגנוא ןעריציטקארּפ אקיהעמא ןיא

 עטרעדנוה עלעיפ ןוא ,700 ךרעב טנעכערעג ןערעוו דנַאלסור ןיא
 ןופ טנעקרענא ןערעוו ייז -.רעדנעל ערעדנא ןיא ןוא דנַאקננע ןיא

 ןיא ןעמונעגפיוא ןערעוו ייז ,ןעגעללָאק עכיילג סלא עטצרע-רענעמ

 ןעוהט ייז .ןעטפַאשלעזעג עכילטצהע ןיא ,ןעימעדַאקַא עשיניצידעמ

 -עמ טימ ןענַאיצארעּפָא ןעכַאמ ,טייברא עכילטפַאשנעסיװ עגיטכיט

 ןעבָאה ןוא ,ןעלַאנרושז עשיניצידעמ יד ןיא ןעביירש ,ךיילגוצ רענ
 .ןערָאטקָאד-רענעמ סָאוװ ןעינעליווװירּפ ןוא עטכער עבלעזיד

 -וצ ַא ;עגָארקעג ןעיורפ ןעבָאה ץנעדורּפסירוי רעד וצ ךיוא

 עלעיפ ןיא טַאקָאװחַא ןעגידנע ןוא ןערידוטש ןענעק ייז ; טירט
 .ןעריציטקארּפ וצ טביולרע לארעביא טינ זיא ייז ?הָאוובֶא ,רעצעלּפ



 -רָאּפער א יורפ א זיא טרעדנוהרהאי ןעט-19 ןופ גנַאפנָא ןיא

 ןעיורפ עלעיפ ןענייז טנייה .ךַאז עטרעהרענוא ןא רָאנ ןעוועג רעט

 ןיא סעקרעביירש ןוא ןעגנוטייצ ייב סרעטרָאּפער סלַא טגיטפעשעב

 ַאד ןענייז סע .טלַאהעג ןעטוג ץנאג א ןענירק ייז ןוא ,ןעלַאגרושז

 -ענסיורא ןוא ערעטקאדער ןוא סנירעלעטשטפירש ןעיורפ עלעיפ

 יד טָאה טנַאלַאט טימ ןירעביירש א ןוא -- ןעננוטייצ ןופ סרעב

 .רעביירש ַא ןַאמ א יוװ ,טלעוו רעשירארעטיל רעד ןיא עלעטש עבלעז

 א ןעברָאוװהע ךיז ןעיורפ ןעבָאה ןעבעל ןעכילטפַאשלעזעג ןיא

 טנעכערעג ךיז טָאה קירוצ רהָאי 80--40 טימ .ןעטייהיירפ ךס

 ןעזעל ןוא קעטָאילביב א ןיא ןעציז וצ יורפ א ראפ גידנעטשנא טינ

 -ענ א ןיא רעטיילנעב א ןהֶא ןהעג טנעלפ יורפ א ןעוװ ; ךוב ַא

 .טכאהרעפ טימ ןעקוק רהיא ףיוא ןעמ טגעלפ ,עססַארטש-ףטפעש

 ןערהָאפ ןיא !עדע; ,ןעטפעשעג עטסערג יד ןעיורפ ןערהיפ טנייה

 ןיא סבולק ,סעיצאזינאגרֶא ענענייא ערעייז ןעבָאה ,לַארעביא

 -עג טינ עלייוורעד ךָאנ טָאה רוטַאלסינעל יד ,תמא .ןעגנולמאזרעפ

 ראפ עטכער :עכיילג ןופ ןעטַאקָאוװהא יד סָאװ עטכער עלא ןעבעג

 -בעלסיב טכַאמ גנוניימ עבילטנעפע יד רעבָא ,ןעגנַאלרעּפ ןעיורפ

 -ייז עכלעוו ,ןעיורפ ענלעצנייא ךָאנ טביג ןוא ,ןעסימָארּפמָאק זייוו

 .ןערעדָאפ ייז סָאוװ סעלא גונעג טסיירה ןוא גונעג קרַאטש ןענ
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 ןיא יורפ רעד ןופ ןעבערטש עצנאג סָאד זא ,ָאזלא ןעהעז רימ

 -נירנעטשטסבלעז ןופ גנוטכיר רעד ןיא זיא טייצ רעטסעיינ רעד

 ןייז ,ןעבעל ן'פיוא ןענעידרעפ ךיז ,ןעקנעד ךיז ראפ ןיילא .טייל

 -ייא ףיוא ןעזָאלרעּפ ךיז ,ןעטַאהט ענעגייא יד ריפ ךילטרָאוװטנַארעּפ

 ןעקעווצעב סָאד טָא -- ןעבעל םענעגייא ןַא ןעבעל ,ןעטפערק ענעג

 .טייקגיטעהט רעייז ןופ לעיצ רעד זיא סָאד ,ןעיורפ עוויסערגָארּפ יד

 -ייב א ןעבענעג ןעבעל םענעגייא רעייז ךרוד ןעבָאה ייז ןופ עלעיפ

 -נעטשטסבלעז ןעכיירהע וצ יוזא יווװ געוו םעד טגייצעג ןוא לעיּפש

 -עב ןעטסעפ םעד ךרוד טיירפעכ ןיילא ךיז ןעבָאה ייז .טייקניד



 יי טא =

 ,גיטסניג טינ ןעוועג ןיא גנובעגמוא רעייז .ןייז וצ יירפ סולש
 גיהטומ ןעבָאה ייז רעבא ,ייז ןעגעג ןעוועג זיא סעלא ,טרהעקראפ

 ןוא ,טייהנעסיוונוא ןעגעג ןוא ,עלייהטרוארָאפ ןגעעג טּפּפמעקעג

 .טרעגלָאפצָאנ ערעייז ןוא ךיז ראפ געוו ַא טניילעגכרוד ןעבָאה

 ייז טָאה גנולדנַאה עגידנעטש-טסבלעז עדעי ,ערעייז טַאהט רעדעי
 טכַאמעג רעטכייל טָאה ןוא ,לעיצ רעייז וצ טכַאהבעג רעטנעהענ

 -ייז .טַײקניגנעהבאנוא ןעכוז סָאוװ ןעיורפ ערעדנא ראפ געוװ םעד

 עג ןעבָאה ,ןעקנעד וצ תוחומ יד טרילומיטס ןעבָאה ןעטַאהט ערע
 ןעבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,ןענלָאפוצכָאנ ייז ערעדנַא הטומ ןעבעג
 ןוא ןעטייקגיהעפ יד ןעגעוו עפירגעב יה ןרעדנע וצ ןעפלָאהעג ייז

 .ןעיורפ ןופ ןעבאגפיוא

 ָאד ךָאנ ןענייז סע .טגידנעעג טינ ךָאנ זיא טייברא יד רעבָא

 ךיז ןעטלַאה עכקעוו ,ןעיורפ ןוא רענעמ עלעיפ גָאט ןעגיטנייה

 סָאוו זיירק םעד ןוא יורפ רעד ןעגעוו גנוניימ עטלא 'יח ןָא טסעפ

 יד סָאד ,זיא גנוניימ רעייז .טמיטשעב רהיא ראפ טָאה רוטַאנ יד

 ,ןעגיננורעפ םהיא ןעפַאש ,ןַאט םעד בעילוצ ןעבעל ףראד יורפ
 ןוא ןעציש ראפרעד יז לָאז רע ןוא .וו .ז ןוא זיוה ןייז ןעסאּפפיוא

 -יימ רעייז (.ןענירטעב ןוא ןערַאנבָא ךיוא לָאמטּפָא ןוא) ןעציטש

 יו עדארעג ןַאמ םוצ יורפ רעד ןופ סינטלעהרעפ יד זיא ךָאנ גנונ
 עלעיפ ָאד ןענייז רעדייל ןוא ; םענעסקאוורעד ַא ֹוצ דניק א ןופ

 ,עלָאר עשרעדניק אזא-.ןעלעיּפש וצ ןעלעפעג ךיז ןעזָאל סָאוו ,ןעױרּפ
 -טסבלעז ןופ םעט םעד טכוזרעפ טינ לָאמנייק ןעבָאה ייז ?ייוו

 ןעכַאמ םאזקרעמפיוא ןעמ זומ ןעיורפ עזיד טָא .טייקגידנעטש

 א ייז ןיא ןעקעוורע ,ןעבעל ןערעכעה ַא ןופ טייקכילגעמ יד ףיוא

 .נ רעקנעד רעשיסור רעד יוו ,םעד ןיא ךיז טגידנע סָאװ ,ןעבערטש

 -עהפיוא טעוװ ןעמ סָאד , ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה יקסווָאליַאכימ .ּק
 -ןעבלַאה ַא רעדָא ?עפייט א ףיוא יוו יורפ רעד ףיוא ןעקוק וצ ןער
 -שנעמ טלַא טימ שנעמ א ראפ ןעטכארטעב יז טעוװ ןעמ רָאנ ,טָאג

 -נֶא ןעיורפ ןוא רענעמ עוויטאװרעסנָאק יד זומ ןעמ ".ךיילג ןעש

 ןעזעיד וצ טבערטשעג רעמיא ןעבָאה ןעיורפ ענלעצנייא זא ,ןעגייצ

 לעיפ ךרוד ?הָאוובֶא ,טכיירהע םהיא ןעבָאה עגינייא ןוא ,לאעדיא
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 גיהעפ ןענייז ןעיורפ זא ,ןעקרעמנא ייז זומ ןעמ .ןעטייקגיריווש

 -יטפעשעב עכילשנעמ ןופ ןעגייווצ עלא ןיא ןעטסייל ןוא ןעפַאש וצ

 .ןעליוו ןעטסעפ םעד ןוא ננוגיינ יד וצרעד רונ ןעבָאה ייז ןעוו ,גנוג

 רעד ןענייז סָאוװ עפירגעב עשלַאפ יד ףיוא ןעטיידנָא ייז ףראד ןעמ

 ןעיורפ יה וצ ןעגָאז ןוא ,גנופַאלקשרעּפ ןעיורפ ןופ טנעמַאדנופ

 טייז ,טסבלעז ךיז ףיוא ךיז טזָאלרעּפ ,גיגנעהבאנוא טקנעד : ןייֵלַא
 ! יירפ
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 ןייז ןוא טַאַאמש םעד ַאמעהט סלַא ןעמונעג רימ בָאה יא

 םייצ רעגיטצעי רעד ןיא זַא ,קנעד ךיא לייוו ,עטכישעג

 עבילדנירג ַא ןוֿפ טייקגידנעווטיונ יד קרַאטש ץנַאג ךיז טלהיֿפ

 ַאַאמש ןוֿפ עעדיא עמַאס רעד ןוֿפ גנוכוורעטנוא

 8 רער ןיא עלָאר ןייז ,רקיע ןייז זיא סָאװ ,ןעהעז

 נ םעװ רע סָאװ ,עלָאר יד טכײליֿפ ןוא ,םייה

 : , 2 .+ ַו

 ,טֿפנוקוצ רעד

 ,טַאַאטש ןעגעװ עגַארֿפ יד םפיוהרעביא ךָאד זיא סע

 : ןעטסילַאיצָאס יד רעכלעוו ןיא

 ןעשיווצ ָאד ןענייז סָאװ ,סעיצקַארֿפ להָאצ עסיורג יד ןעשיווצ

 ענעדעישרעֿפ ןוֿפ טַאטלוװזער רעד ןענייז עבלעוו ןוא .,זנוא

 -טפיוה ןוא ןעקנעד ןוֿפ ןעדָאהטעמ ענעדעישרעֿפ ןוֿפ ,ןערוטַאנ

 יד ןיא טָאה רענייא סָאװ ,ןעיורטוצ דַארג םעד ןוֿפ ךילטכעז

 -טפיוה ייווצ ןערעוו טקרעמעב ןענעק ,ןָאינ עולָאװער עדנעמוק

 ,ןעגנומערטש

 -םיוא ןעֿפָאה עכלעוו ,יר רהיא טניֿפעג טםייז ןייא ףיוא

 םעד ןוֿפ ףליה יד טימ .ןָאיצ ולָאו ווער עלַאיצָאס יד ןערהיֿפוצ

 -ֿפױא ,ןעציטשרעטנוא שא יז סָאװ ,םעד ךרוד ;טַאַאמש
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 סָאװ ,רימ יװ ,עכלעוַא ָאד ןענייז טייז רערעדנַא רעד ףיוא
 עכילקריוװ עגיטצעי ןייז ןיא רָאנ טינ--טַאַאטש םעד ןיא ןעהעז
 ןעק רע עכלעװ ,ןעמרָאֿפ ערעדנַא עלַא ןיא רעדָא ,עמרָאֿפ

 רעד וצ טלַאהבָא ןַא--רקיע עמַאס ןייז
 רעד וצ גנורעטש עטסקרַאטש יד יא

 יד ףוא טיובעג זיא עכל לעזעג ַא = יבא
 םורַאד עכלעוו ןוא ,טײהײרֿפ א טייהכיילג ןוֿפ ןעפיצנירּפ
 טָאטשנָא טַאַאטש םעד ןעטכינרעפ וצ יי = ןעוהס

 04 רָאנ ,ןעמו א
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 ַא ויא ,טהעו רהיא יװ ,טייהנעדישרעֿפ-סגנוניימ עזעיד

 ןיא טצעי רהיא טניֿפעג ןעננומערטש ייווצ עזעיד ,עֿפעיט

 רעצנַאנ רעד ןיא ערעדנַא יד טימ ענייא ןעֿפּפמעק ןעניבייא

 ןוֿפ טייקניטעהט עצנַאג יד ןיא "" רומַארעמיל ,עיֿפָאזָאליֿפ

 טַאַאמש רעביא ןעעדיא עדנעשרעה יד בוא ןוא ,טייצ רעזנוא

 סע ןענייז ייז יו ,לעקנור ױזַא ,ענטומס ױזַא ןעביילב ןעלעוו

 רהעמ סָאד ןייז טַאַאטש םעד רעביא ףפמַאק רעד טעוו =

 ןעעדיא עשיטסינומָאק יד ןעוו ,רערעטיב א

 ןעשיטקַארפ םעד ןיא ןערעװ טעדנעװעגנָא א יד ןעלעוו

 ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ ןעבעל
 יװַא טָאה עמ יװ ,םעדכאנ ,גיטכיוו רהעז םורַאד זיא סע

 -ַאורוא יד ןעכוז וצ ,טַאַאמש ןעגיטצעי םעד טריזיטירק טֿפָא

 ,עלָאר יד ןעפוזרעטנוא וצ ,ןעֿפַאשַאב םהיא ןעבָאה סָאװ ,ןעכ

 וצ ןוא ,טײהנעגנַאגרעֿפ רעד ןיא טלעיפשעג טָאה רע סָאװ

 ,ןענָאיצוטיטסניא עכילטֿפַאשלע א יד טימ םהיא ןעבײלגרעֿפ

 ,טנ ע'שרי'עג טָאה רע ווא סעמעוו
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 סָאװ ,ןערעװ ןענַאטשרעֿפניײא רימָאל ץלַא ןוֿפ רעהירֿפ

 ,טַאַאטש טרָאװ םעד טימ ןעניימ רימ
 ,עלוש עשטייר יד ָאד זיא ,טנַאקעב םיוועג זיא ךייא יװ

 ,"טֿפַאשלעזעג טימ "טַאַאמש , ןעטײברעֿפ וצ בעיל טָאה סָאװ
 עטסעב יד ייב ןעֿפערמ רהיא טנעק שינעשימרַאֿפ עזעיד
 -יירגעב טינ ןענעק עבלעוו ,עשיזיױצנַארֿפ ןוא רעקנעד עשטייד

 סױרַא טמוק ןוֿפרעד ןהָא : ן
 יז סָאד .,ןעטסיברַאנַא יד וצ אוי ָאֿפ רעכילנייוועג רעד
 סע ,ןעליװ ייז סָאד ןוא .,טֿפַאשלעזעג יר ןעבַאמ בוהח ןעליוו
 ןעדעי ןוֿפ המחלמ עגיבייא ןוֿפ טייצ יד ןעמוק קירוצ לָאז

 ,עלַא ןעגעג
 ןעכַאמ וצ ךַאֿפנײא ץנַאג טניימ ,ןעקנעד וצ ױזַא רעּבָא

 טכַאמעג זיא סָאװ ,טירשטרָאֿפ םעד ןוֿפ גידנעסיוו טינ רָאנ ךיז

 יד ןיא גנושרָאֿפ-סטכישעג ןוֿפ א םעד ףיוא ןערָאװעג
 ןיא טבעלעג ןעבָאה ןעשנעמ סָאד ;רהָאי ןיסיירד עטצעל

 ןעבַאה ייז רעדייא ,ןערהָאי ןוֿפ עדנעזיױט רַאֿפ ןעמ ֿפַאשלעזעג

 וַא ,ןעסעגרעֿפ וצ ,טניימ סָאד ;טַאַאמש ַא ןוֿפ : ואוועג רָאג
 -רעביא טַאַאטש רעד זיא ןענָאיצַאנ עשיאעּפָאריײא יד רַאֿפ

 טגנַאֿפ רע סָאר ,ךַאז עיינ ץנַאג ַא גיסעמסינטלעהרעֿפ טפיוה
 : סָאד ,טרעדנוהרהַאי 16 םעד ןוֿפ ןָא םיוק טשרע ךיז
 ןוֿפ ןעטייצ עטסעב ןוא עטסנעש יר סָאד ,ןענ א ןנַא וצ םינ
 ןעטײהײרֿפ יד ען ,ןַאד דַארג ןעוועג יו .טייהשנעמ רעד

 עטבינרעֿפ טינ ךָאנ ןענייז ןעבעל רעלַאקָאל רעד ןוא

 -עג טי ןעשנעמ ןוֿפ ןעסַאמ ןעוו ןוא 60 טש ןוֿפ ןער

 ,ןעגנוגינײארעֿפ עײרֿפ ןוא ןענומָאק ןיא טבעל

 ר עכלעו ,עמרָאֿפ עסיװעג ַא רָאנ זיא טַאַאמש רעד

 ,גנַאג ןעבילטבישעג רהיא ןיא 0 טָאה איי
 םעד טימ ןערעוו ןעטיברַאֿפ זיולב עמרָאֿפ יד ןעק ױזַא יװ ָאט

 ? אפוג = רעד טימ ,םצע



 "טַאַאטש, טרעטנָאלּפעג ןעמאזוצ עגינייא ןעבאה ךיוא
 ַא ןהָא טַאַאטש ַא ןייז טינ ךָאד ןעק סע לייוו ,גנוריגער טימ
 ףרַאד קעווצ רעד זַא ,טנעכערעג יט ןעבָאה ,גנורעיגער

 יד טינ ןוא ,גנורעיגער רעד |

 ,ןעעדיא ; ענוטראדער שרעֿפ ץנַאג ייווצ רָאֿפ ךיז טימ ןעלעטש
 ,עעריא ערעדנַא ץנַאנ ַא טעמכ טניימ עעדיא-טַאַאטש יד

 : ץינעטסיזקע יד םניימ יז רָאנ םינ יע עעד זיא-גנורעינער יד

 טניימ יז ,טֿפַאשלעזעג רעד רעביא טגיטלעוועג סָאװ ,טֿפַארק

 טרירטנעצנָאק ןייז לָאז דנַאל עצנַאנ ַא ןוֿפ ןעבעל רעד זַא ,ךןיוא

 םעד ןוֿפ ןענָאיצקנוֿפ עלעיֿפ יד זַא ,טניימ יז ;ץַאלּפ ןייא ןיא
 יד ןיא טרירטנעצנָאק ןייז ןעי : :

 רעיינ ַא טניימ סָאד לי * א

 עמ ןעכלעו ,דעישרעטנוא ןעשיטסירעטקַארַאכ ןע
 ןעמ ןעק ,קילב ןעטשרע ן'ףיוא ןעקרעמַאב טינ טכײליֿפ ןעק
 4 אלק | רעד ױזַא יװ ,טרידוטש ןעמ ןעװ ,רָאלק ןעהעז רָאנ טשרע

 רָאנ ָאד זיא ,םַאַאטש םעד ןײטשרַאֿפ וצ ךילקריוו םוא
 -ָאטסיה ןייז ןיא םהיא ןערידוטש וצ זיא סָאד ןוא ; געװ ןייא
 -רע טצעי לעװ ךיא סָאװ ,זיא סָאד ןוא ,גנולקיווטנע רעשיר
 ,ןָאהט וצ ןעבערטש

 םעד ןיא טַאַאטש ַא ןעװעג זיא עירעפמיא עשימיור יד

 גָאט ןעגיטנייה ףיוא זיב ךָאנ ,טרָאװ םעד ןוֿפ ןיז ןעגיטכיר
 ן ,עגיביולנ-ץעז (

 א יז ןיא ןעמונעגניירַא םיור ט ןעסיורג ַא טימ יו
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 -ָאקע :וצ םיור וצ ןעסָאלֿפעג טָאה סעלַא ,דנַאל עצנַאג לא
 -רעֿפ עכילטכירעג ,ןעבעל רעשירעטילימ ,ןעבעל רעש

 םיור ןוֿפ ,ןָאיגילער רַאגָאז ,גנוהיצרע ,םוהטכייר טי
 -ידײהטרעֿפ וצ ןעײמרַא ,רעטכיר ,עצעזעג יד ןעמוקעג ןענ
 -ָארפ יד רעביא ןערינער וצ םרָאטַאנרעבוג ,דנַאל רעייז א

 טָאה עירעפמיא רעד ןוֿפ ןעבעל ןעצנַאג םעד ,רעמעג ,ןעצ
 רַאזעצ וצ רעמעפש ,טַאנעס םוצ ןעדהיֿפ-קירוצ יא :
 ,ץניוװָארּפ עדעי ,עירעפמיא רעד ןוֿפ טָאג ןעגיטכעמלַא םעד
 -סַאמ םעניילק ַא ןיא טָאטשנױרק ַא טַאהעג טָאה טקירטסיד רעדעי
 וצ טֿפַאשרעה-רעבָא רעשימיור רעד ןוֿפ לייהט םעניילק ַא ,בַאמש
 םיױר ןוֿפ ץעועג רעד ,ץעועג ןייא ,ןעבעל ןעצנַאג םעד ןערהיֿפ
 עירעפמיא עזעיד ןוא 0 עצנַאנ יד טרעיגער טָאה
 -רעֿפ ַא ,גנוגינײארעֿפ ַא ךיז טימ טלעטשעגרָאֿפ םינ טָאה
 ןוֿפ עדַאטס ַא ןעוװעג ויולב זיא יז ,ןיינ :רעגריב ןוֿפ דנַאב
 ,עגינעהטרעטנוא

 -ייא יד ןעטַאקָאװדַא יד ןערעדנואוַאב טצעי ךָאנ רַאגָאז
 טייקגינייא ןוֿפ טסייג םעד ,עירעפמיא ענעי ןוֿפ טייקגינ
 ָאמרַאה יד---ייז ןעגָאז יױװַא --טייקנייש יד ,עצעזעג ענעי
 ,ןענָאיצַאזינַאגרָא ענעי ןוֿפ

 טשרע ךיז טָאה סָאװ ,גנוזיילסיוא עכילרעניא יד רעבָא
 טוט רעד ,ןערַאברַאב יד ןופ ןעמוקנָא םעד ייב ןעזיװעגסױרַא
 -עג טינ ןעפֿפערק ןייק טָאה סָאװ ,ןעבעל ןעלַאקָאל םעד ןוֿפ
 -וצ יד ןוא ןעסיורד ןוֿפ עקַאטטַא יד ןייטש ןענעגטנע טַאה
 -- רעטנעצ םעד ןוֿפ טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,טײקטלױֿפ
 ןוא ,רעקיטש ףיוא עירעפמיא יד ןעסירוצ טָאה טא סָאד
 ַא טלעקיווטנע ןוא טױבעגֿפױא ךיז טָאה ןעניאור ערהיא ףיוא
 ,עגיטנייה רעזנוא זיא סָאװ ,ןָאיצַאזיליװיצ עיינ

 ,עירעפמיא עטלַא יד טייז ַא ןָא א ביוא ןוא
 ןוֿפ גנולקיומנע יד ןוא גנַאֿפנָא םעד ןערידוטש ןעלעוו הימ

= 
 עינ



 ןערָאבעג זיא סע ןעוו ,טייצ רעד זיב
 ניטכיר ןַאר רימ ןעלעװ ,טַאַאטש רעגיטצע :

 רימ .ןע'תמא רעד ןיא טַאַאטש טניימ סָאד סָאװ ,ןײטשרַאֿפ
 ךיז ןעטלָאװ רימ ןעוו יװ ,רעסעב לעיֿפ ןעלדנַאה ױזַא ןעלעוו
 רעדָא ,עירעפמיא עשימיור יד ןוֿפ םוירומש םעד וצ ןעמונעג
 .ןעטייצ עטלַא ןוֿפ ןעיכרַאנָאמ עשיטָאפסעד ערעדנַא

 רעטכינרעֿפ עשירַאברַאב עגיטֿפערק עועיד גידנעמהענ
 ,טקנופ-סגנַאֿפנָא םעד 7 ,עירעפמיא רעשימיור רעד ןוֿפ
 =יצ רעצנַאג רעד ןוֿפ גנולקיווטנע יד ןעגל כא רימ ןענעק
 טַאַאטש רעד ןעוו ,טייצ שה זיב גנַאֿפנָא רהיא ןוֿפ ןָאיצַאזיליו
 .ןערָאבעג טרעוי

  ,טאק עגירָאֿפ םער =: ןעֿפָאזָאליֿפ עטסיימ יד

 ןעשנעמ ןעבָאה ,טגָאועג יז }
 עגיבייא ןוא ,,םעילי (

 עכילנהעוועג יד זיא םעילימ
 -נעײטשרַאֿפ ,גָאט םענייש ןייא רע
 תילכת ןייק רָאג ןענייז עֿפּפמעק

 יד ,טֿפַאשלעזעג ַא ןערליב וצ ןעסָאל

 ןעשיווצ טכַאמעג ןעבָאה ןעילימַאֿפ עטרעדנוזעגבָא ,עטיירפשוצ
 נ

 ַא : עשיווצ יי

 בָא ,םייצ רשע יי ןוֿפ ענַאל

 שעב יז

 -רעהרעביוא ןַא וצ ךיז ןעֿפרַאװרעטנוא וצ ,טקַארטנָאק ַא ךיז

 ןעוועג זיא--? ןעגָאז ךָאנ ךייא סע ךיא ףרַאד---עכלעוו ,טֿפַאש
 װמ ;סערגָארפ ןעצנַאג םעד ןוֿפ לַאװק רעד ,גנַאֿפנָא רעד
 יר ןיא טלייצרעד ןיוש ךייא טָאה עמ סָאװ יא: ךָאנ ךיא

 -ָאה ןעגנורעיגער עגיטצעי ערעזנוא סָאר ,רעדניק סלַא ,ןעלוש
 לייהט ןעטסלעבָאנ םעד ךיז טימ וי: שעגרָאֿפ רעמיא ןעב

 יד ןוֿפ ץלַאז יד ןעוועג ןענייז יז סָאד ,טֿפ לַאשלעזעג רער ןוֿפ



 ? טייהשנעמ רעד ןוֿפ רע טוי ןוא רעטפיטש-ןעדירֿפ יד ,דרע

 ,םייצ ַא ןיא ןענַאמשטנע זיא רע ןבלעוו ,ףירגע

 -יימשטנע יד רעביא טסואוועג סָאװ גינייוו ךָאנ טָאה עמ ןעוו

 -רהֶאי ןעגירָא ָאֿפ םעד ןיא טשרעהעג טָאה ,ןעשנעמ ןוֿפ גנוה

 ןעטסירעּפָא לקיצנ נע יד סָאד ,ןעבעגוצ ןעזומ רימ ןוא ; טרעדנוה

 -טֿפַאשלעזעג ַא ןוֿפ ףירגעב םעד טצונעב ןעבָאה ָאססור ןוא

 עכילרעזייק ןעגעג עֿפַאװ עגיטבעמ ַא סלַא טקַארטנָאק ןעכיל

 סָאװ ,ןעכַאז ו
 -נַאנרעֿפ רעד ןיא זנוא רַאֿפ

 ,שלַאֿפ ןעװעג ויא רע זַא ,ןענעקרענא רימ ןעומ ,טייהנעג

 ,ניטכיר םינ

 עגינייא ץוחַא ,תויח עלַא סָאד ,עבַאוטַאהט ַא זיא סע

 -לַאה סָאװ ,םינימ עגינייא ןוא לעגייֿפ-ביור ןוא עריהמ עדליוו

 ןעבעל ןעכילטֿפַאשלעזעג ַא ןערהיֿפ ןברַאמשסױא יו ןעט

 -טֿפַאשלעזעג יד רָאנ סע ןענייז ןיײזַא ן

 עג םינ ןענייז :!סָאװ ,יד רבוג א עבלעוו .,,םינימ .עביל

 ןיפ ןעכ לעװ דנעגריא ןוֿפ תויח עכי לטֿפַאשלעזעג יר ,ךילטֿפַאש

 םעד ףיוא ןָא-ןעביױא םעד ןעמהענרַאֿפ סָאװ ,יד סע

 ייק רָאנ ויא סע ןוא ,רוטַאנ רע

 רֶא רהעמ ַא ןוֿפ עסינעֿפעשַאב עט
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 טינ קפס ןייק

 רעגינייוו רע שרע יד סָאד
 ןעבילטֿפַאשלעזעג ַא טרהיֿפעג ןעבָאה ,ןעהעזסיוא ןעכילשנעמ

 סָאד טָאה ץיגָאלָאּפָארטנַא יד--טצעי ךיוא ןעסייוו רימ

 -נָא טינ ןעבָאה ןעשנעמ סָאר---,גָאט רעד יװ ,רָאלק ןעזיװַאב

 א ןוֿפ ןעבעל ַא רָאנ ,ןעבעל ןעילימַאֿפ ַא טרהיֿפעג סגנַאֿפ

 ַאוַא ,עילימַאֿפ עבילרעטעֿפ יד ,טבש ַא ,םַאטש ַא ,"ןעלק;

 טועה ישעי םרעװ יז יװ ,ַאזַא רעדָא ,טצעי ןעבָאה רימ יװ
 עפש לעיֿפ טשרע ןענַאטשטנע ויא ,לעביב רעשיריא רעד ןיא



 ןערהָאי רעדנעזיוט עגילדנהעצ טרהיֿפעג ןעבָאה ןעשנעמ ,רעט

 -ערט ןעטשרע ןעזעיד דנערהעווי ,ןיוש ןוא ; ןעבעל-סַאטש ַא

 רעוויטימירפ רעד ןעֿפורנָא סע טא טנע ןוֿפ לע
 רעד טָאה---ױזַא טלהעֿפעג ךייא בוא ,דנַאטשוצ רעדליוו רעדָא

 םינהנמ ,ןענָאיצוטיטסניא ןוֿפ עהייר עצנַאג א טלעקיווטנע שנעמ

 -ניא יד רַאֿפ רעהירֿפ לעיֿפ ןענייז עכלעוו ,ןעטײהנָאװעג ןוא
 ,עילימַאֿפ רעטרעדנוזעגבָא רעד ןוֿפ ןענָאיצוטיטס

 עילימַאֿפ עטרעדנװענבָא יד טָאה ןעמַאטש ענעי ןיא
 ןעשיווצ טצעי טריטסיזקע יז יװ ,טריטסיזקע גינייוו ױזַא טקנופ

 -בָא עגיצנייא יד .תויח עכילטֿפַאשלעזעג ערעדנַא עלעיֿפ יד

 ןעוועג זיא ,םַאטש ַאזַא ןיא ןעוועג ָאי ויא סָאװ ,טייקטרעדנוזעג
 רָאנ ;ןערהָאי ןוֿפ דעישרעטנוא רעד :עכילריטַאנ ץינַאג ַא

 -עג ןעבָאה רעטלַא-טייצ ןייא ןוֿפ ,רוד ןייא ןוֿפ רעדעילגמימ
 יר טייז ןוא ,ןעגנודניברעֿפ-סעבעיל ךיז ןעשיווצ ןעדליב טנעק

 טרהיֿפעג ױזַא עדליוו עזעיד ךיז ןעבָאה ןעדָאירעּפ עטסעהירֿפ

 טנעקעג טינ ךיז ןעבָאה תורוד ענעדעישר הע ןוֿפ ןעשנעמ סָאד

 ןעק עדָאירעּפ ענעי ןוֿפ ןעדַאילש ,ךיז ןעשיווצ ןייז ןתחתמ

 ,ןעמַאטש עדנעבעל-טצעי עסיוועג ןיא ןעניֿפעג טצעי ךָאנ ןעמ
 םיגהנמ יד ,ךַארּפש רעד ןיא רעדעיװ ייז ןעניֿפעג רימ ןוא

 לעיֿפ ןענייז עבלעוו ,ןענָאיצַאנ ןוֿפ עלײהטרוארָאֿפ יד ןיא ןוא
 ענעי יװ  ,ןָאיצַאזיליוװיצ ןיא ןעטירשעגרָאֿפ ןעוועג רעטייוו
 ,ןעשנעמ עוויטימירפ

 ערעדנַא עלַא ןוא דגַאי טכַאמעג טָאה םַאטש רעצנַאג רעד

 ןעדעירֿפוצ ןעבָאה יז ןעװ ןוא ,ןעמַאװצ ןעטײברַא עגיטיינ

 -רעּביא ךיז יז ןעּבָאה ,טשרוד ןוא רעגנוה רעייז טלעטשעג

 טצעי ,ץנעט עשיטַאמַארד ערעייז וצ טֿפַאשנעדייל טימ ןעבעגעג

 וצ טנעהָאנ ץנַאג ןענייז סָאװ ,ןעמַאטש רימ ןעניפעג ךָאנ
 ,דנַאטשוצ ןעוויטימירפ ןעזעיד

 טנעקעג טינ טָאה םוהטנעגייא טַאװירּפ ןוֿפ גנולמַאזנָא יד

 וו



= '4/ 

 -נעזרעפ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ךַאז עדעי לייוו ,ןַאד ןעדיסַאּפ
 טעטכינרעֿפ ויא ,דעילגטימ-םַאטש ַא ןוֿפ םוהטנעגייא רעכיל
 תמ רעד ואװ ,ץַאלּפ סעד יי ןערָאװעג טנערברעֿפ רעדָא
 יד טצעי רַאגָאז ךָאנ ןעוהט סָאד ,ןערָאװעג ןעבָארגעב זיא

 יד ןוֿפ סע הא י-הי ול יה 6 האק ןיא רענייגיצ

 / 1 ןוא 0 ָאנ טָאה רע ןעוו ,תמ םוצ אי טָאה סָאװ
 דָא בהששִפ וַאֿפ םעד ןוֿפ דרעֿפ םעד ןערהיֿפ ןיילַא רימ

 ןע יש ,רבק םוצ זיב ןעילַאדעמ ןוא דרעװש ןייז ןענָארט רימ ,רידנַאמ
 עגנַאנעג ןערָאלרַאֿפ זיא גהנמ ןעזעיד ןוֿפ ןיז רעד ,גנוניימ יד

 ,טבעל עמרַאֿפ יד רָאנ

 סָאד גנירג טצעשעג טינ ןעשנעמ ענעי ןעבָאה רָאנ טיִנ

 0 ןעבָאה עדליוװ עזעיד טרהעקרַאֿפ רָאנ ,ןעבעל עבילשנעמ
 ןעועג ייז רַאֿפ ויא גנוסיגרעֿפ םולב ןוא ,דרָאמ טּפַאה

 א יז ןוֿפ טכַארטעב ןעוועג זיא טולב ןעסיגרַאֿפ וצ .קערש

 -רַאֿפ ןעדעי רַאֿפ סָאד א א א ןוא עטסנרע ַאזַא

 = 54 0 יש עי 2 0 וי א יד רָאנ טינ ןוא---טולב ןע ומ ןוֿפ טולב נ

 םומעג רעגידניז רעד טָאה--תויח עסיוועג ןוֿפ .רַאנָא

 ענעגייא ןייז ןוֿפ ןעפָארט להָאצ עבלעזיד טימ ןעלהָאצעּב

 ,טולב

 ,טַאהט ַא ןעװעג זיא אפוג םַאטש םעד ןיא דרָאמ ַא
 יסַאפ טינ לָאמנייק טולָאסבַא טָאה סָאװ

: 

 -נַאװ ערעיי

 ֹמ 2 א א ַא

 עשנעמ יד ןעבָאה ןַאד ןיוש רַאגָאז סָאד ,תמא ויא םע .ייו
 5 קַארַאכ םעד ןרעדלימ וצ םוא ,עכילגעמ םעלַא ןָאהמעג



 -ָאװעג ןעזיװַאב רָאלק זיא סָאד יװ ,תומחלמ עגיטולב יד ןוֿפ
 -עישרעֿפ ןעבָאה ןַאד ןיוש ,עטרהעלעג ענעדעישרעֿפ ןוֿפ ןער
 םיללכ עסיוועג ןעריטקעפסער וצ טגיליוועגנייא ןעמַאטש ענער

 ךיוא זיא סָאװ ,תומחלמ יד ןערהיֿפ וצ יװ ,ןעננוצנערגעב ןוא
 -טנע ךיו טָאה רעטעפש לעיֿפ סָאװ ןוֿפ א רעד אי

 ,לעיפשייב םוצ .גנובעגצעז
 רערייא ,ןערעוו טריקַאטַא טרָאטעג טינ לָאמנייק טָאה ףר 4

 -ייק .ןערָאװעג טנרַאװעג טינ רעהירֿפ ןענייז יא א ענייז
 ףיוא ןעצימיא ןעטיוט וצ טעיימסעג טינ לָאמנייק טלָאװ רענ

 ,ןעױרֿפ ןוֿפ ןעטָארטעגסױא ןעוועג זיא סָאװ ,עקשז
 ,םולש ןעכַאמ וצ םוא ןוא ,רעסַאװ ךָאנ ןענורב םוצ

 טרױטעג ןעניז ּסָאװ ,ןעשנעמ יר ןוֿפ םנַאלַאב רעד טָאה

 ערעוו טא טוומעג ,ןעטייז ערייב ףיוא ןערָאװעג ױ

 ןײמעגלַא ןַא טָאה ,רעטייוו ןוא םייצ רענעי ןוֿפ ,ךָאד

 סָאװ ןיא טָאה ;וא ,ערעדנַא עלַא טגיטייזעב ללכ רענעמונעגנָא

 -רַאֿפ רעדָא טריױטעג טָאה םַאטש ןייד : ןענַאטשַאב זיא רע 5
 טכער ַא רימ ןעבָאה םורַאד ,ערעזנוא ןוֿפ םענייא טעדנואוו
 ןעדנואװרַאֿפ וצ רעדָא ,םאטש ןייד ןוֿפ םענייא ןעטיוט וצ
 לע ויא רערעזנוא יװ ,ױזַא טקנופ ,ענייד ןוֿפ םענייא
 עד רעמיא זיא סע לייוו ,רעװ סוא םינ רָאג טכַאמ---ןערָאװעג
 ענייז ןוֿפ טַאהט ערעי רַאֿפ ךילטרָאװטנַארעֿפ זיא סָאװ טי

 תחה ןש, :ץַאז רעשילביב רעטנַאקעב-םוג
 ןוֿפ ךָאנ יקַאט טמַאטש ,רהעמ טינ ןוא "ןיע תחת יי יש

 -ירפ רעייז ןיא ןעוועג ךָאנ ןענייז ו
 ןיגשא ןענַאטשרעֿפ ןַאד יז ןעבָא

 ַאזרוא לעיֿפ טינ רָאג ןעבָאה ןיילַא רימ ךילקריוו ןוא ,טייקגיט
 ;עדליוו ג ענעי רַאֿפ רענעטירשעגטרָאֿפ לעיֿפ ךיז ןעטלַאה וצ ,ןעכ
 ןיא טשרעה סָאװ ,"ןעמעלַא רַאֿפ ןעבעל ַא , ןוֿפ פיצנירֿפ םעד

 ,טייצ ענעי ןוֿפ טנע'שרי'עג רימ ןעבָאה ,רעכיב ץעזעג ערעזנוא



 ,ןענָאיצומיטסניא ןוֿפ עהייר עצנַאג ַא ,טהעז רהיא יװ
 טצעי ָאד ןעק ךיא עכלעוו .רעביא ,ערעדנַא עלעיֿפ ךָאנ ןוא
 ןעבָאה ,לַארָאמ ןוֿפ ערהעל עצנַאנ ַא ךיוא יװ ,ןעדייר םינ
 -ילשנעמ םעד ןוֿפ גנַאֿפנָא םעד דנערהעוו טײברַאעגסױא ךיז

 ,ןעטלַאהוצֿפױא טֿפַאשלעזעג טרַא עזעיד םוא ןוא ,ןעבעל ןעב

 יד ןוא גהנמ רעד ,טםײהנהָאװעג יד טגינעג טוג ץ
 בלעוו ,טעטירָאטױא ןייק ןעוועג טינ ו

 ,ןעבעל טרַא ןעועיד ןעצימיא ףיוא ןעגנואװצעגֿפױרַא ןעבָאה
 : עבָאה ןעשנעמ עוויטימירּפ יד

 עבַאמ-ףושכ רעד ,רערהִיֿפ םייצ וצ
 -רָאֿפ טכוזע ןעבָאה ,םייצ רענעי ןופ ןַאמ-סטֿפַאשנעםיװ רעד

 ןע :
 ןעבָאה ייז ,טדערעגנייא ךיז ןעבָאה ייז םָאװ
 סָאד .ןעשנעמ-טימ ערעייז רעביא ןעשרעה וצ םוא ,רוטַאנ יד
 םָאװ ,רעד םַאד-עבעשדַאי רעצנַאג ַא ןערָאװעג זיא ןעכיילג

 ,טימרעד ַצ

 -נייא רַאנ טֿפַאשנעסיװ רעייז פענע ןעבָאה ייז סָאװ

 ןוא טסנוק רַאגָאז ןוא ןענָאיגילער עלַא .עטלהעוורעסיוא עגיצ
 ,"םינמייהענ עגילייה ַא טימ ןעננו נא ךיז טָאה הכאלמ

 ויא רערטיח רעד ,רעניהמומ רעד ,רעװַארב רעד ךיוא

 ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז סע ןעוו הע רְמ ַא טייצ ַא רַאֿפ ןערָאװעג

 גנוגינײארעֿפ ַא רעבָא ,ןעמַאטש ערעדנַא ןיא ןעטייקגיטיירטש

 םעד ןוא ןַאמטּפױה-רעטילימ םעד ,רעבעג-ץעזעג םעד ןעשיווצ

 ,טרימסיוקע טינ ךָאנ טָאה ןעכַאמ ןעגער ןעק סָאװ ,ליבשמ

 ןעדייר גינייװ ױזַא טקנופ ןעמ ןעק ןעמַאטש עזעיד ןיא ןוא

 -ומ  רעדָא ..ןעניב .ןוֿפ טֿפַאשלעזעג ַא ןיא יו ,טַאַאטש ַא ןוֿפ



 עבעל סָאװ עליו יר ןעשיווצ יו ,רעדָא ,סעקשַאר
 יי

: 

 ,ןעסָאמיקסע יד רעדָא רעינָאגַאטַאפ יד ,טייצ רעזנוא

 ד

 ,ןע אברַאב יד ןוא ,ןערהָאי ןוֿפ ערנעזיוט ןוא עדנעזיױט טרעיוד

 ,עירעפמיא עשימיור יד ןיא ןעכָארבעגנײרַא ךיז ןעבָאה עכלעוו

 ,דַארג-סגנולקיװטנע ןעועיד טבעלרעביא סָאװ רָאנ ןעכָאה
 םעד יי ,ביא םיוק ךָאנ יז ןעבָאה ,ךילכעזטַאהט

 עי ןוֿפ לעווש

: / 

 יי זַא-דרָאנ ןוא לעטימ יד טניואוועב ןעבָאה םָאװ ,ןעמַאטש
 ֹב ןעבירס ןעשנעמ םָארטש } היי נייוו רעדָא ןוֿפ עבירמענ ןעשנעמ הא-להוו א

 } ץינַאג םצײלֿפרַאֿפ ןעבָאה ,ןעמַאטש עמריזיליוו

 גירנעשימוצ ןוא רעטייוו ץלַא ערעדנא ייד ענייא נידנעפוט

 ,וצ טייז בירעמ 'וצ ןהעג רעייז ןיא ערעדנַא יד טימ ענייא ךיז

 רעטנוא םנַאקעב ןעגנורעדנַאװ עזעיד ןענ

 = שי:
 - ײ{

 ש ++

/ 2 / , 

 ,"ןעגנורעדנַאװ-רעקלעֿפ עסיורג .יד , ןעמָאנ םעד

 -רעֿפ ןוֿפ יא לעיֿפ יװַא ןעו ,טייצ רענעי דנערהעוו

 טָאה ,ןערָאװעג טשימעגנעמַאװצ ןענייז גנומַאטשבָא רענערעיש

 טלָאמַאד ךָאנ טָאה סָאװ ,םַאמש רעויטימירפ ץנַאג רעד

 -ייא ןוֿפ רענהָאװנײא עטשרע יד ןוא ייז ןעשיווצ טריטסיזקע
 ,טייהנעדנובעגנעמַאװצ עכילריטַאנ רצייו ןערָאלרע

 -טֿפַאשניימעג ןייז טנעמַארנוֿפ םלַא ט
 עבילטֿפַאשניימעג יד ןוֿפ גנורהערַאֿפ יד .,גנומַאט
 גנומַאטשבָא עכילטֿפַאשניימעג ַא רַאֿפ סָאװ רעבָא

 נערעישרעֿפ יד ןוֿפ בר ברע םעד ייב ןייז טנעקעג טָאה

 טָא ,טכַארבעגנעמַאװצ ןעבָאה ןעדנעטשמוא עכלעוו ,
 לערנרעק םעד ,גנַאֿפנָא םעד לָאמ ןעטשרע םוצ רימ ןעהעז ןַאד



 ,ןעױרֿפ יד ךיז רַאֿפ א ןעשנעמ .עילימַאֿפ רעד ןוֿפ
 ,המחלמ ַא דנערהעוו ,

 ןוא  ,ןערָאװעג טא ןענייז ןעגנודניברַאֿפ עטלַא יד
 ךױא טָאה סע סָאװ) ןערילרַאֿפ וצ טינ ךיז ןעצנַאג

 -צנעג זיא סָאװ ,םַאטש | ו
 גיטיינ זיא (עטכישעג רעד ןוֿפ

 עזעיד ןוא .ןעדליב ךי ןעלָאז
 -עג זיא דנַאב רעיינ רעד .ןענ :

 ןוֿפ וו ץיזעב רעכילטֿפַאשניימעג רעד ןערָאװ
 טָאה ןעמַאטש ןוֿפ ץכַאשימנעמַאוצ ַאזַא ןוא ַאזַא ןעכלעוו ףיוא

 ,ט

 ץַאלּפ קיטש עסיוועג ַא ןוֿפ ץיזעב רעבילטֿפַאשנײמעג רעד
 -רעֿפ יי יד טָאה סָאװ ,לעטייק עיינ יר ןערָאװעג זיא

 ֿפ ןענייז רעטעג עטלַא יד ,טֿפַאש ?לעזע ג ַא ןיא ןעדנוב

 םעד 0 {הט םעד ןוֿפ רעמעג .עלַאקָאל יד ןוא ,ןערָאװעג ןעד

 ן ,המבסה עזעיגילער יד ןעבענעג ןעבָאה דלַאװ םעד .,ךייט

 עפש .רעטעג עטלַא יד ןוֿפ ץַאלפ םער גידנעמהענרַאֿפ

 עלַאקָאל טכַאמעג רעטעג עלַא יר ןוֿפ םוהטנעטסירק רעד טָאה

 ,םוהטנעדייה ןוֿפ עֿפירגעב יד וצ ךיז גידנעסַאפוצ .,עגילייה

 ,קלָאֿפ ןעשיווצ קרַאמש ץנַאג טבעלע

 -עג זיא עכלעוו ,ערניימעג -ףרָאד יד זיא ןָא טל

 -נוזעב ןוֿפ טלעטשעג יי = רעדָא יו-לייהט ןעו

 ד ךרוד טגינײארעֿפ ןע ע

 ןוֿפ פיט רעד ןערָאװעג -- דנַאל א ַאשניימעג ןוֿפ ץיזַא

 ,עדנעזױט-רהָאי עצנַאנ רַאֿפ ןעבעל ןעבילטֿפַאשלעועג
 ,ַאּפָארייא-טסיא ןוֿפ דנַאל ןעקערטש עס

 יד גָאמ ןעגיטנייה זיב ךָאנ טריטסיזקע ַאקירֿפַא ןוא ןעיזַא

 םעטכינרעֿפ ןעכָאה עכלעוו ,ןערַאברַאב יד ,עדניימעג ףרָאד

 -לעק ןעשטייר ,רעװַאנידנַאקס יד --- עירעפמיא עשימיור יד

 = יג א:
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 ַא ןוֿפ על םעד טרהיֿפעג ןענָאה 4,,וװז.א ןעװַאלס ,ןעט
 -היֿפ עשירַאברַאב עטלַא יד גידנערידוטש ,ןוא ,עדניימעג-ףרָאד
 , יד ןוֿפ םיגהנמ ןוא עצעזעג יד ךיוא יװ ,ןעגנור

 ,רעידניא ,ןעלָאגנָאמ ,ןעליבַאק יד ןעשיווצ ןעדנײמעג-סֿפרָאד
 -נעמ סע טרעװ ,טצעי ךָאנ ןעריטסיזקע עכלעװ ,רענַאקירֿפַא

 ןוֿפ עמרָאֿפ ענעי טײקצנַאג רהיא ןיא ןעױבועֿפױא קירוצ ךיל
 וֿפ רעטומ יד ןעװעג זיא עכלעו ,ט גושלעועב רעד

 ִש

 -טטֿפַאשלעועג ענעי ףיוא קילב ַא ןעֿפרַאװ םורַאד רימָאל
 ,עמרַאֿפ

 ןוֿפ טלעטשעגנעמַאװצ ןעוועג זיא עדנײמעג-סֿפרָאד יד
 ךָאנ ןעדנײמענ-סֿפרָאד יד ןענייז םע יו ;סעילימַאֿפ ערעדנוזעב

 סלַא ,ןעמע לַא ןעמעלַא יז וצ טרעהעג יא רעבָא דנַאל סָאד ,,טצעי

 סָאװ ךַאז ַא םלַא ,דנַאל סָאד טכַארטעב ןעבָאה ייז .עדניימעג

 עג טָאה רעדעי ןוא ,םוהטנעגייא םנעצימיא ןערעװ טינ ןעק

 ןוֿפ סיורג יד ךָאנ גילרעוו ,קלח ןייז ףיוא ט טלייהמעגוצ ןעגָארק

 ךָאנ ןעבעל ןעשנעמ ןוֿפ ןענ נָאילימ עמרעדנוה ,עילימַאֿפ ןייז

 ,ַאֿפָאריײא-טסיא ןיא ןפוא ַאזַא ףױא גָאט ןעגיטנייה ףיוא זיב

 עכלעוו ,עמעטסיס עבלעז יר זיא סָאד ,ווז,א ,ַאװַאי ,ןעידניא

 רעד ןעװ ,ךיז ייב טרהיֿפעגניײא ןעבָאה ןערעיוב עשיסור יד

 יר ןעמהענרַאֿפ וצ טײהײרֿפ יד ןעבעגעג ייז טָאה טַאַאטש

 יװ ןענדרָאוצניײא ךיז ןוא ריביס ןיא דנַאל ןעקערטש עסיורג

 ,ןעטסעב םַא טלהעֿפעג ייז

 גנוטײברַאעב יד ,גנוריוויטלוק יד ךיוא זיא גנַאֿפנָא ןוֿפ

 ךָאנ ךיז טרהיֿפ ױזַא ןוא ,ךילטֿפַאשניײמעג ןעוועג דנַאל ןוֿפ

 גנורעקַאעב יד ,םנעטסגינייוו---רעצעלפ עלעיֿפ ןיא טצעי זיב

 ןעטײברַא יד וצ טגנַאלעבנַא סָאװ ,דנַאל ר רעקיטש עסיוועג ןוֿפ

 -נומַאצרַאֿפ ,ןעטסָאֿפערק ,ןעקירב ןוֿפ ןעיוב םעד ,דלַאװ ןיא



 -עג רעד ןוֿפ טײברַא יד ןעוועג זיא םעלַא סָאד---,ווז ןֹוא ןעג
 ךָאנ סע ןעוהט ןערעיוב ןוֿפ ןענָאילימ עטרעדנוה יװ ,עדניימ
 ַא טכַאמעג טָאה עדנײמעג-סֿפרָאד יד רָאנ ואו ,טצעי זיּב
 רעבָא ,טַאַאטש ןוֿפ טלַאװעג יד ןעגעג דנַאטשרעדעיװ ןעטּסעֿפ
 עילימַאֿפ ערעי ןוֿפ ןיוש ןענוֿפעגטַאטש טָאה ךױרברַאֿפ רעד

 רהיא ,היֿפ ענעגייא רהיא גידנעבָאה ,עדעי ַא--רעדנוזעב
 ז עגיטסנָאז ןוא ןעמרָאג
 זלַא לעטימ יד ,ןעבעל-ןעיל
 ךיז טָאה סָאװ ,םוהטכייר
 ,טריטסיזקע ןַאד

 עדנײמעג-סֿפרָאד יד יא ןעטײהנעגעלעגנַא עלַא ןי
 טָאמשנָא טנעידעג טָאה גהנמ ,ןַאלּפ ןעטשרע ן'ףיוא ןעוועג
 ןוֿפ ערעטלע יד ןוֿפ הטַאר רעגידנעטשלָאֿפ רעד ןוא .ץעזעג
 רעגיצנייא רעד ןעוועג זיא--ןעױרֿפ ןוא רענעמ---סעילימַאֿפ יד
 ןעוו .ןעטייהנעגעלעגנַא עלענימירק ןוא עבילטֿפעשעג ןיא ,רעטביר
 ַא ןוֿפ טעדווירקעג טלהיֿפעג ךיז טָאה עדניימעג יד ןוֿפ רענייא
 ןייז ןעקעטשניירַא רע טגעלֿפ ;ערניימעג ןייז ןוֿפ ןעטייווצ
 -נייוועג ךיז טנעלֿפ ענומָאק יד ואוו ,ץַאלּפ םעד ףיוא רעסעמ
 ךורפש-סלייהטרוא רהיא ןעבעגעג טָאה יז ןוא ,ןעֿפערמ ךיל
 טכַאמעג רָאלק זיא טקַאֿפ רעד יװ ,םעד ךָאנ ,גהנמ םעד גילדעוו
 .ןעײטרַאּפ עדנעטיירטש עדייב יד ןוֿפ םייז רעד ןוֿפ ןערָאװעג

 ןעבעגרעביא וצ ןוא ןעלמַאװצנָא

 ײ ט4 ןיוש ןעבָאה ,השוריב ןעבילקעגנָא

 ןעגעװ ןעלייצרעד וצ סעגיטכיוו לעיֿפ רהעז ָאד זיא סע
 טלעטשעגרָאֿפ ךיז טימ טָאה טֿפַאשלעזעג יד סָאװ םעד סעלַא
 טייצ יד םינ רעבָא ,גנולקיווטנע רהיא ןוֿפ עֿפומש עזעיד ףיוא
 וצ רימ רַאֿפ ןייז םעוו גונעג ,סע א ץַאלּפ רעד טינ ןוא
 יד עכלעװ טימ ,ןענָאיצוטיטסניא עלַא יד סָאד ,ךייא ןעגָאז
 רעד ןוֿפ ןעטסנוג וצ טצונַאב רעטעּפש ךיז ןעבָאה ןעטַאַאמש

 ןעניֿפעג רימ עבלעוו ,טבער ןוֿפ עֿפירגעב = ,טעטירָאנימ



 ןעטסנוג וצ .טצעי טלעפירקרַאֿפ) רעכיב-ץעזעג ערעזנוא ןיא
 -דנַאהרעֿפ עכילטכירעג ןופ ןעמרָאֿפ עלַא (טעטירָאנימ יד ןוֿפ
 -םֿפרָאד רעד ןיא גנַאֿפנָא ןייז טַאהעג טָאה סעלַא סָאד--ןעגגול

 רימ ּסָאד ,רָאֿפ לָאמַא ךיז ןעלעטש רימ ןעוו ,ןוא יו

 ,לשמל ,גירנערהיֿפנייא טירשטרָאֿפ ןעסיורג ַא טכַאמעג ןעבָא
 -קירוצ ַא רָאנ ן'תמא רעד ןיא סע זיא ,עמעטסיס-ירושוד יד
 רימ עכלעוו ,ןערַאברַאב יד ן ןענָאיצוטיטסניא יד וצ גנורעק
 וצ ןעסַאּפוצ יז | ש ,ט צא האש א א ןעבָאה

 טלעקיווטנע קלַאמש 0 ךיז טָאה טייצ טא 0 וצ

 -ענסיױא זיא עכלעוו ,טייקגינייא עלַאנָאיצַאנ ןוֿפ להיֿפעג רעד

 -סֿפרָאד יד ןוֿפ גנורירעדעֿפ עײרֿפ יד ךרוד ןערָאװעג טרהיֿפ

 ,ןעדניימעג

 טנעמַאדנוֿפ רהיא סלַא גידנעבָאה ,עדנײמעג-סֿפרָאד יד
 טֿפָא רהעו ךיוא ןוא דנַאל ןוֿפ ץיועב ןעבילטֿפַאשניימעג םעד

 ןוא רעטכיר .ַא גידנעייז ,גנומייבר = עבילטֿפַאשניימעג |
 עלַא טעמכ טגידירֿפעב יז טָאה ,גהנמ םעד ןוֿפ רעשטײטרעֿפ

 ,טייצ רענעי ןיא טַאהעג טָאה שנעמ רעד סָאװ ,עסינֿפרידעב
 ךָאנ טָאה שנעמ רעד ; עסינֿפרידעב ענייז עלַא טינ רעבָא

 -ֿפוצ טלָאװעג טָאה רע עכלעװ ,ערעדנַא עלעיֿפ טַאהעג
 ןעוועג זיא רעבָא םייצ רענעי ןוֿפ טסייג רעד .ןעל ע

 ,גנוריגער רעד וצ ןעֿפָאלעג 6 ב טינ זיא רע סָאד ,רעכלעזַא
 םער ייב ,טרהעקרַאֿפ "!ףלעה דלַאװעג, :רהיא וצ גידנעיירש

 -נעמ ןעבָאה ,םינֿפרידעב עיינ עבלעו
 ןוא רַאֿפרעד .ןעמהענ וצ ןיילַא ךיז יא יד טַאהעג ןעש
 ,ןעגירנעטשרעֿפ ,ןעגינײארעֿפ ךיו טגעלֿפ עמ ;ןערהיֿפסױא סע

 -עּב יד טױל להָאצ סורג ןיא ,להָאצ ןיילק ןיא ןערירעדעֿפ
 ןעװעג ויא טייצ רענעי ןוֿפ טֿפַאשלעזעג יר ןוא ,סינֿפריד

 ,ןעטרַא ַײלרעלַא ןוֿפ ןענײארעֿפ טימ ןעטָאשַאב ךילבעטשכוב
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 י* ;ןעטעדנואוורעפ רעדָא ןעטגידיי ל

 ֿפרַאד טעוו ר /

 ר ןעלהָאצ -ַאב םנ ע/

 ? גנורהיֿפֿפױא עטוג

 יא
 י , עריסַא אפ ךָאד | ןעק קילגנוא פ

 ן

 יי ַארייא ם םנייא ר יע = ת

 גיי" . עטםייוו ר

 ֹו ו
 יי

/ 

 עזיד טָא .עדניימעג רעד ןיא ם טרעוו עכלעוו

 טיט ןעגיטפעשעב וצ ךיז םוא

 בָאה עגינייא

 הייהר יי יײנוצסױהַא
= 

: 
- 

* 

 ׂו

 טנהָאמר
 רבא

 יי
 בלעוו , רהיא ' / יי ד רעהירֿפ טכַאֿפ רע בנַאג

 יד ,ערעד

 א ףיוא ןעגייצוצנ

 ֹו : יב ךָאנ ןעבָאה ןעליבַאק
 = 5 םוא

 ַא רַא -

 ,ר

 עט

 ענרעד מ ן ו 8 תונברק יד ןערָאװעג

 סייג רהיא

 יז עכלעוו

 יט : טא:
 ע ?/ = |

= 
 שירַאברַא -

 *י וא גנולקיווו

19 == 



9 
 ןעֿפרַאד םעװ ןוא הטַאר-עדניימעג םעד רַאֿפ ןעגידייהט
 רעדָא ןהעצ ,סקעו ןוֿפ תועובש יד ךרוד ןעטקַאֿפ ןעזייוועב
 ַא וצ ןערעהעג וצ דנורג ַא ךָאנ ויא סָאד ,תודע ףלעװצ
 ַא ןעלַאֿפ ןעוָאל טינ לָאמניק טעװ עבלעוו ,"טֿפַאשרערורב

 ,רערורב
 ךיז םינֿפרידעב יר ךױא טלהיֿפ שנעמ ַא ,רהעמ ךָאנ

 -ײרברַאֿפ וצ ,ןעטיײהנענעלעגנַא עש'להק טימ ןייז וצ קסעתמ
 ךיז ףרַאד עמ .גנוניימ עכלעוו דנעגריא ןערידנַאגַאּפָארּפ ,ןעט
 ,ןעדניימעג עשרַאבכַאנ יד ןעגעג ןענערָאװרַאֿפ ןעהעז ךיוא
 -- ןעמַאטש עטייװ ןוא עטנעהָאנ טימ ןעגנודניברעֿפ ןעכַאמ
 יד םינ ךיז ןעדנעוו י יי" וא ןעכַאז עלַא ע.עיר םוא םָא
 יז : גנורעיגער ַא וצ עיאלַאמ יד ןוא יי ָאמ יד

 ר
 ןערָאװעג טריפמו לא טינ י ןענייז ,דנַאטשרעֿפ רעייז ןוא
 סעלַא סָאד טָאה עכריק יד ,גנוריגער יד זַא ,עעדיא רעד ןוֿפ
 -ָאװשעג ןעדליב יז ז- ,ךיילג ךיז ןעגינײארעֿפ ייז ,ןיינ ,ןָאהט וצ

 -ֿפַאשלעועג 6 ןוא עשיטילָאפ ,ןעטֿפַאשרעדורב ענער
 ןעֿפורעג יז טָאה עמ יװ ,ןעדלינ ,ןעכעצ ,םנָאינוי-דיירט ,ןעמ
 ,טנייה סע ןעֿפור ןעליּבַאק יד יװ ,ספ ָאס ,רעטלַא-לעמימ ןיא

 ןעצענערג יד ןוֿפ סױרַא טייוו ,טייוו ןעייג םּפָאס עזעיד ןוא
 יד ןיא ןוא עטסיװ יד ןיא סױרַא םייװ ןעהילב ייז א ןוֿפ
 -יטקַארּפ יקַאט טרעוו יי ןוא ,טעטש ערמערֿפ
 רעדורב ַא עֿפליה ןעגַאזטנע וצ , י עועיר עלַא ןיא טריצ
 טרעװ ,תושפנ תונכס ןייז נא : : ןעוו ןוא ,ףָאס ןוֿפ
 -עררעֿפ רעד ןוא ,ןָאינוי יד ןעגעג ררעֿפ סלַא טכַארטעב

 ,רעדרעמ-רערורב ַא םלַא א ַאהעב טרעװ רעהט
 -ָאגנָאמ ,ןעליבַאק יד ןעשיווצ טנייה ןעניֿפעג רימ סָאװ

 ןוֿפ םצע עמַאס רעד ןעוועג זיא סָאד ,ווז,א רעיַאלַאמ ,ןעל
 ןערַאברַאב עטנַאנעגָאז יד ןוֿפ ןעבעל ןעבילטֿפַאשלעזעג םער



 א בעיל םהיא

 יי

 ?ַאמוצסיו

, 

 ,ןעל

 ףכעמ

 וא

 יז

 {ע =

 ערעדנַא יו

 י נוגינייארעפ יד
 הוד ןוֿפ ןע :

* 
- 

 יג ןוֿפ

/ 
 יז

 ר 3 ,ןערל

 וו ,יד רעסיוא) ,רע

 יד ןעגידירֿפ

 שרעדור

 ע2 =

 יד

5 1 2 5 

 י והרהָאי

- 

 ד ןוֿפ ןעגנוגינײארעֿפ }

 ןיױחַא

 ר י

 ןייז

 ףליה יד טימ ,טרעד

 ןוא

 וא רעריה

 טרהיֿפעגםױא יז |

 -ענ
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 יװ ,םיונ םיוא = ךיז טגָאלש רע .,ןעדעירֿפ ןוא עהור
 רעכילדעירֿפ ַא ןייז וצ טסול רהעמ טָאה רע ,טייקסטכע

 ױזַא ,םורַאד או לָאס רעטנעֿפַאװעב ַא סלַא ,רעטײברַא-דנַאל
 סָאװטע רָאנ טָאה גנורעדנַאװ-רעקלעֿפ עסיורג יד יװ לענש
 -עגנייא לע מ עבָאה םיוק ; טרעהעגֿפױא

 ןוא ןעמונעג ֹש ַאל רעייז ףיוא ךיז טנעדרָא
 ןעדמערֿפ ַא ב רעייז ןוֿפ גנוגיטײהטרעֿפ יד טױרטרעֿפ

 עניילק ַא טגי געטא סָאװ ,ןעשנעמ ַא וצ
 -לָאּס ענייז עלַא ,םרעביור ןוא סרעטיײֿפ ,רעכוז יא ערנַאב
 ,רנַאל סָאד טײברַאעב עסַאמ .עםיורג יד דנערהעװ ,ןעטַאד

 .וויז ןוא היֿפ ןוֿפ גנואועדָאהסיױא יד טימ ךיז

 ןעלמַאװצנָא ןָא דלַאב טנייה רעגידײהטרעֿפ רעזעיד
 ן א םעד ּוצ רעצנַאָפ ַא ןוא דרעֿפ ַא טיג רע ,םוהטכייר
 טּבייה רע ,םענעגייא ּבייל ןייז רַאֿפ ךרודַאד םהיא טכַאמ ןוא
 רעד = ,טכַאמ-רעטילימ יד ןוֿפ ןרעק םעד ןעגירק וצ ןָא
 טָאטשנָא טנידעג טָאּה טָאװ ,ןָאיצידַארט יד טרעוו טייז רערעדנַא
 / ק .ןעסעגרַאֿפ סייווכעלסיב ,ןעטייצ ענעי ןיא ץעזעג
 יר ,רעדעיל יד טקנעדענ סָאװ ,ןַאמ .רעטלַא ןַא טביילּב

 ײ יש ג

 ניי וצ םווא

 ,ענ
 טכַאמעג ךיז סעילימַאֿפ עגינייא ןעבָאה םַאזגנַאל ,םַאזגנַאל

 -ילַאיצעּפס רעייז סלַא ןענָאיצידַארט עזיד ןוֿפ ןעקנעדעג םעד

 טֶא .ןהוו םוצ רעטָאֿפ ןוֿפ השוריב סע גידנעבעגרעביא ,םעט

 רעטכיר יר םלַא ,טײל-סֿפרָאד עכַאֿפנײא יר ךיז ןעדנעוו יז וצ
 ייוצ ןעו ,טפיוהרעביא ,עלעֿפ עטרעטנָאלפרַאֿפ קרַאטש =

 ךיז ןעֿפרַאװרעטנוא טינ יי ןענײארעֿפ ייווצ רעדָא רעֿפרעד

 .עטימ רענעגייא רעייז ןוֿפ רע כַאמ-םולש יד ן

 ןיוש זיא טעטירָאטױא טו עק יר ןוֿפ גנַאֿפנָא רעד



 ןעמ רהעמ סָאװ ןוא .ןעילימַאֿפ עועיד ןיא רַאבטכיז ָאזלא

 רהעמ סָאד ,טייצ רענעי ןוֿפ ןענָאיצומיטסניא יד טרידומש

 ןעבָאה גהנמ םעד ןוֿפ רענעק יד סָאד ,ךיז ןעמ טנייצרעביא

 -ָאטױא יד ןוֿפ ןעמוקֿפױא םעד וצ ןעגָארטעגיײב רהעמ לעיֿפ

 טוָאלעג טָאה שנעמ רעד ,דרעװש ווֿפ טכַאמ יד יװ ,םעמיר

 ןעֿפָארטשעב וצ , שנואוו םעד  ןוֿפ רהעמ לעיֿפ ןע ֿפַאלקשרעֿפ ךיז

 ,טלַאװעג עטקעריר ךרוד יװ סלַא ,"ץעזעג םעד גילדעוו
 ןָאיצַארטנעצנָאק עטשרע יד טָאה !ײװנעֿפוטש ץנַאג ןוא

 םעד ןוֿפ גנונינײארעֿפ-סטֿפַאשרעה עטשרע יד ,םכַאמ ןוֿפ

 םוצ רעסערג ץילַא ןערָאװעג זיא ,טסירעטלימ ןוא רעטכיר

 -רעביא טָאה ןַאמ ןייא ,עדנײמעג-סֿפרָאד רעד ןוֿפ ןעדַאש

 ךיו טָאה רע .ןענָאיצקנוֿפ עדייב עזעיד ךיז ףיױא ןעמונעג

 ןערהיֿפוצסױא םוא ,רענעמ עטנעֿפַאװעב טימ טלעגנירעגמורַא

 ,םָאלש ןייז ןיא טגיטסע :

 יב יװ ,טייצ רענעי ןוֿפ םוהמכייר :

 רע טָאה יד ןוא ,עילימַאֿפ ןייז רַאֿפ ןעזייא ,היֿפ

 דגוא:?דז '!םזנפש יי יע וא טֿפַאשרעה .ןייז

 ושי =

 טל 6

 |1- - 3 ש 2- ןז

= 545 

 : ֹש
 וי טיפ 2 .1

: 
 ג+
- = 

 ,טייצ רענעי ןוֿפ ןַאמ-סטֿפַאשנעס

 טלייאעגוצ ךיז ןעבָאה רעטסירּפ רעד רעדָא ףשכמ רעד .ה-.ד

 ןעמונעג ןיילַא ט ר רע רעדָא ,עציטש ןייז םהיא ןעבעג וצ

 רע ןוא ,עסינטנעק ענייז וצ בָאנוצ ןיא דנַאה ןיא דרעוװש ַא

 יי ךיװ ףיוא ןעשרעה ןוֿפ ןָאיסעֿפָארפ רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה

 ,ןובשח םענעג
 וצ םוא ,ןעביײרשנָא טֿפרַאדעב ןעמ טלָאװ ךוב ןעצנַאג ַא
 וצ סױרַא םוא ג ןעועיד ךילדנירג ןעלדנַא

 ױזַא יװ ןעלייצרעד וצ םוא ,עסילש ע'תמא םהיא ןוֿפ ןעמהענ
 -עג ,ענעגייא-בייל זײװנעֿפומש ןערָאװעג ןענייז רענעמ עײרֿפ
 יװ ,רעשרעה םעד ןוא חלג םעד רַאֿפ ןעמײברַא וצ ןעגנואווצ
 ןהעיובקירד ייווא; ,ןעגנַאֿפעגנָא ךיז טַאה טעטירָאטיױא יד ױזַא

 ןז יי -!



 עועיד ןענעג ט טֿפּפמעקעג ,טריטלָאװער ,טגינײארַאֿפ 0 ןעבָאה
 טגעיזַאב ךילדנע ןענייז ייז יוזא יװ ןוא ,טֿפַאשרעה עדנעמוקנָא נייז

 ,רעביור עטנעֿפַאװעב יד ןוֿפ ,עקרַאטש יד 6 טיש

 םעד ןעגעג סָאד ,ןענָאז וצ רימ רַאֿפ ןייז טעװ גונעג

 וַא ,ןהעזעגסיוא טָאה טרעדנוהרהַאי ןעטֿפלעװצ ןוא ן
 -ַאברַאב ךילקערש עכלעזַא ןעױבֿפױא ךיז ןעלָאז א י
 ןעניֿפעג רימ יװ ,עביירגינעק עשיר

 ק נ טָאה 4 סָאד

 7 ץנַאנ ם טלעק יוומנע ךיז טָאה סָאד

 טסייג "רעשירַאברַאב,, רעד רעבָא טָאה עזייוו רעכילקילג
 עײרֿפ ,עװיטַאיציניא עײרֿפ ,טײקיגנעהבַאנוא ןוֿפ טסייג רעד --
 ןוא רעצרעה יד ןיא טבעלעג רעמיא ךָאנ--- ןעגנוגינײארעֿפ

 ,ןעֿפַאלקשרעֿפ ךיז ןעזָאל
 ןוֿפ טסייג רעייז רעבָא

 ערעייז .ןערָאװעג טריּפמור
 יד ,לָאמ עלַא יװ רהעמ טהילבעג ןעבָאה א

 טגינײארעֿפ רעטסע ז טָא
 ןוֿפ ןיוש ךיז טָאה עכלעוו ,ןָאיצולָאװער יד טָאה * ןוא

 -ירב ןוא טייקגינייא ןוֿפ טסיינ םעד ןוֿפ טעטײרעברָאֿפ גנַאל

 ןיא ןעכָארבעגסױא דלַאװעג 7 ַא טימ ,טייקכילרעד
 ט .ַאּפָאריײא ץנַאג רעביא טרעדנוה רהַאי ןעטֿפלעװצ םעד

 רעביירש-סטכישעג יד עכלעוו ןֿפ ,ןָאיצולָאװער עזעיד
 מ
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 ַאפָארויא טעװעטַארעג טָאה ,גידנעסיוו טינ יו טעמכ ךיז ןעכַאמ
 .טעשַארטסעג רהיא טָאה רעכלעוו ,קילגנוא ןעכילקערש סעד;ןוֿפ
 יד ןעטלַאהעגבָא ט ,ןָאיצולָאװער יד ןעוועג זיא סָאד
 ,ןעיכרַאנָאמ עשיטָאֿפסעד עכילקערש יד ןוֿפ גנולקיווטנע ערעטייוו
 עטרעדנוה-רהָאי עגינייא ךָאנ ,ןָאיצַאזיליוװיצ יא עבלעוו ךרוד

 סע יװ ,ןעגנַאגענרעטנוא סיוועג טלָאװ ,ןינַא |
 -ָאפָאסעמ ןוֿפ ןענָאיצַאזיליוויצ יד טימ לַאֿפ רעה ןעוועג זיא



 טנעֿפעעג טָאה ןָאיצולָאװער עזעיד ,לבב ןוא רושא ,ןעימַאט
 טסייה יז---ַאּפָאריײא ןוֿפ עטבישעג רעד ןיא טַאלב עיינ ַא
 ,ענומָאק עײרֿפ

 ענרערדָאמ יד םורַאװ ,ןהעטשרַאֿפ וצ טכייל רהעז זיא סע

 טסייג םעד ןיא ןעגיוצרע ןוא טעװעדָאהעגֿפױא ,רעקירָאטסיה

 ץעזעג םעד ןעטכַארטעב וצ טניואוועג ןוא ,טייקכילצעזעג ןוֿפ

 םורַאװ---טייקגיטעהט עכילטנעֿפע עדעי ןוֿפ גנַאֿפנָא םעד סלַא

 ןדעטשרַאֿפ וצ גיהעֿפנוא ךַאֿפנײא ןענייז עמרהעלעג

 -רהָאי 12 םעד ןוֿפ גנוגעװַאב עלַאנומָאק יד ןוֿפ טסייג םעד

 םעד ןוֿפ טכער יד ןוֿפ גנוטלַאהֿפיױא א עועיד ,טרעדנוה

 וו א =

 םעד ןוֿפ גנונ} קיילבָא עטולַאסבַא ןעוועג ויא ,טדעטש ןוא

 רעזעיד טָא ןוא ; םיור ןעמלַא ןוֿפ טסײג-סנַאיצַאזילַארטנעצ

 -ַאליֿפ-סטכישעג עצנַאג יד ךרוד טגנירד סָאװ ,םע זיא טסייג

 ,ןעטעטיזרעווינוא .ערעזנוא ןיא טנרעל ימ עכלעוו ,עיֿפַאז

 1 א ןעטֿפלעװצ םעד ןוֿפ ןָאיצולָאװער יד
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 -ָאװע רעד וצ ע א
 1 עדנײמעג-סֿפרָאד ןוא םַאטש יד יװ ,טייהשנעמ רעד ןוֿפ ןָאיצול

 וצ ,ךילסילשסיוא ןָאיצַאנ ןייק וצ טםינ טרעהעג יז



 ,גנגעװעב ענעי ןוֿפ ןרעק ןעגיטכיר םעד ןהעטשרעֿפ וצ
 ,עװיטַאיציניא עײרֿפ יר ןוֿפ ,ןעטנוא ןוֿפ ןעמוקעג ויא עכלעוו

 עבלעוו יה ןוא רב עדנעזימ יד ןוֿפ טייז רער
 רעדָא ףרָאד ןוֿפ ןעצענערג יד רעסיוא טעדליבע :
 ייווצ עזעיר ןוֿפ גנוגיניײארעֿפ ַא ןעוועג זיא ענומָאק יד ,טָאטש

 ן ץוש םעד רעטנוא א וומנע ךיז
 ,טָאטש ןוֿפ םו 2 הטמ ןוא

 4 ד 6 ן

 ךילריטַאנ ץנַאג ןעגנַאגעגוצ סָאד זיא רעצעלפ עלעיֿפ ןיא

 בירעמ עצנַאג יד רעביא 1 זיא סָאד ןוא---ואוו-שרעדנַא
 ַא ןוֿפ טַאטלװער רעד ןעװעג סָאד זיא ג ןוֿפ טייז

 ,ןָאיצולָאװער

 סָאר ,טלהיֿפעג ןעבָאה טָאטש ַא ַא ןוֿפ רענהָאװניײא יד ןעוו
 ןעבָאה ר ק ערעייז ןוֿפ םטצישעב ד ונעגינעג ןענייז יז

 ןערָאװשעג עלַא ןעבָאה ייז ,דנוב טרָאס םעיינ

 ןוא יי 4 טיי עלַא יד רהעמ ןעקנע

 יר וצ ענייא טַאהענ טצעי זיב טי יז סָאװ ,סעיזנעטערפ
 וא ןָא טצעי ןוֿפ סָאד ,ןערָאװש ןעבָא ןוא ד ע - ס הע שו ה ** בַאז ייז ןוג ,ןערע נַא

 עסינדנעטשרעֿפסימ ערעייז עגיטֿפניקוצ עלַא ןיא םָאד ,רעטייוו

 עבילנעזרעפ ןעביאסיוא טינ לָאמ ןייק יז ןעלָאז ,תוקולחמ ןוא
 ַא רַאֿפ יװ ןעגײלרָאֿפ טינ לָאמ ןייק ןעלָאז ייז ןוא ,עבַאר

: 

 רעייז ןוֿפ ןעבילקעגסיוא םינ ןיילַא ןעבָאה יז 7 ,רעטכַיר

 -עג ץנַאג ַא ןעוועג רעהירֿפ לעיֿפ ןיוש זיא ללב א

 ןיא אי ערעי ןיא ,ךעצ ןעדעי ןיא .ךַאז עכילנהעוו

 ,גהנמ רעד רעהירֿפ ןיוש ןעוועג סָאד זיא עדניײמעג-סֿפרָאד ערעי



 -םיוא ןעגנולעג זיא גינעק םעד 6 ּפָאשיב םעד רעדייא
 יו ןעשיװצ ןע'טּפשמ לָאז רעטכיר ןיי

 ,דנַאטשֿפױא רעד טעטכירעג ןעוועג םע זיא םעד |
 ןעמַאװצ ןעבָאה עכלעו ,ךַאלֿפרעד ןוא רעֿפרעד עלַא יד ןוא
 -רעדורב ןוא א בעצ עלַא יד ךיוא יװ ,טָאמש ַא טעדליבעג
 ןֿפ ןעבָאה ,טלעקיװטנע טרָאד ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעטֿפַאש

 א ןַאד -ָאה ייז ,טֿפַאשרערורב עגיצנייא ןייא טכַארטעב ךיז ןָא
 -נעטש ןערָאװשעג ןעבָאה ןוא רעטכיר ערעייז טרינימָאנ ןעּב
 ,ןעפורג עלַא ןעשיווצ טייקגינייא ןוא טייהיירט עגיד

 -עגנָא ואז א שינעלייא ןיא זיא רעטרַאשט ַא

 עבָאה לָאמ םעכנַאמ .ןערָאװעג ןעמונ
 וֿפ טצעי ןעסייוו רימ) ענומָאק-רַאבכַאנ ַא ןוֿפ רעטרַאשמ

, 

 , יז טָאה ענומָאק עיינ יד ןוא (סרעטרַאשט עכלעזַא עטרעדנוה
 ויב זיא רעכלעוו ,ץנירפ רעד רערָא ,פָאשיב רעד .םעדליבע

 יא ןוא .,ערניימעג רעד ןיא רעמכיר רעד ןיי ילַא ןעוועג ןַאד

 טָאה ,רעשרעה רהיא ךיוא ןערָאװעג יי טינ רָאג םורַאד

 טָאה רעמָאט ןוא ,עכַאזטַאהט יד ןענעקרענַא  רָאנ טֿפרַאדעב

 עגנוי יד ןעֿפּפמעקַאב טזומעג רע טָאה ר םינ סע 5

 : : רעד .ה ,ד--גינעק רעד םֿפָא ץנַאג ,ןעֿפַאװ טימ גנורעוושרע
 רעביא דנַאהרעבױא יד ןעגירק טלָאװעג טָאה סָאװ ,ץנירפ

 טסופ ןעוועג רעבָא זיא עסַאק סעמעוו ןוא ,ןעצנירפ ערעדנַא
 , ו ש

 רַאֿפ רעטרַאשט |

 טכער ןייז ןוֿפ טו

 טםיִנ זיא סָאד רעבַא .,שורַאשזד ןייז ענומָאק רעד ןעבענ וצ

 -עג ןעבָאה ןענומָאק ןוֿפ עטרעדנוה : ןעוועג ױזַא לַארעביא

 ,המכסה ערעדנא עכלעוו דנעגריא ןהָא טהיידענ ןוא טבע

 .ןעֿפַאװ ןוא ןעטסָאפערק ערעייז ,ןעליוו רענעגייא רעייז יו
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 -רַאֿפ גנוגעועב עועיד ךיז טָאה רהָאי טרעדנוה ַא ןיא



 ,ַאֿפָארײא ץנַאג רעביא טייקגינייא עגידריווקרעמ ַא טימ טיירּפש
 -ינַאגרָא ןוא םרעטרַאשט יד טנייה ןעכײלגרעֿפ רימ ןעוו ןוא
 -ייא ,רעדנעלטָאש ,רעד דנעלגנע ,ןעזױצנַארֿפ יד ןוֿפ ןענָאיצַאז

 =ייווש ,עשיסור ,עשימהעב ,עשעשטייד ;עשיװַאנידנַאקס ,עשיר
 רימ ןערעװ ,ןענומָאק עשינַאּפש ןוא עשינעילַאטיא ,עשירַאצ
 ןוא סינכיילג עגידריווקרעמ יד רעביא םניוטשרע ךַאֿפנײא
 ,ןענָאיצַאזינַאגרָא ןוא םרעטרַאשט עלַא עועיד ןוֿפ טייהנייא
 עלַא עועיד ןוֿפ ץוש םעד רעטנוא טעדליבעג ךיז ןעבָאה סָאװ

 ,ןערערנייא זנוא יי .עבלעוו ,רענַאילעגעה יד ןוא עגיביולג
 -רָא ןיא טייהנייא יד ןעכיירגרעד וצ ךילגעמנוא זיא סע סָאד

 ,ץעזעג םעד וצ גידנעקוב ךיז רָאנ יװ ,ןענָאיצַאזינַאנ

 ןוֿפ ןוא ,ַאגלָאװ רעד וצ זיב קיטנַאלטַא םעד ןוֿפ

 טימ טקעדַאב ןעװעג .ַאּפָאריײא זיא ןעילַאטיא וצ זיב ןעגעוו

 ,טעטש עטרעקלעֿפעב-ךייר עגינייא ,ןענומָאק עכילנהע עכלעזַא

 ,ערעדנַא רעדָא רָארָאגװָאנ ,גרעבנרוינ ,םינעװ ,סנערָאלֿפ יװ

 רַאגָאז ןוא ,טרעדנוה ַא ןוֿפ ךַאלטעטש עניילק גירנעביילב

 -עג טלעדנַאהעב 3 ןענייז עכלעוו ןוא ,ןע עילימַאֿפ גיצנַאװצ

 ערעכילקילג ןוא ערעכייר ערעייז ןוֿפ ,עכיילג יװ ,ןערָאװ
- 

 ןיא ןעדנַײמעג יד ןענייז ,ןעבעל טימ לוֿפ ןעמוינַאנרָא
 סָאװטע ךילריטַאנ ןערָאװעג ג

 ןעֿגַאל ץעשיֿפַארגָאעג יד .ערעד ןעדע

 ַײלרעלַא יד ,לעדנַאה ןעכילרעסיוא םעד ןוֿפ רעטקַארַאכ רעד
 ןעבָאה ,ןערעוו טגיטייזעב טזומעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנורעטש
 רעבָא .עטכישעג ענענייא רהיא ענומָאק רעדעי ןעבעגעג

 .רעבלעורעד ןעװעג פיצנירפ רעד ויא םעד םעלַא ץ
 ןיא טָאטש ַא ,רעדנַאלֿפ ןיא עגגורב ןוא אל ןיא װָאקסֿפ
 יד ןוא רענהָאװנײא טרעדנוה יירד ערהיא טימ דנַאלטָאקס



 ,ךײרקנַארֿפ ןיא טָאמש ַא ,ןעלזניא ערהיא םימ םינעוו עכייר
 -עגרָאֿפ ןעבָאה עלַא---ענהעש יר ץנערָאלֿפ ןוא ,ןעליופ רערָא

 ,טייקגינייא עבילרערירב ןוֿפ דנַאב ןעבלעו םעד ךיז טימ טלעטש

 ןיא רעטיירב ץלַא טרעװ סָאװ ,טָאטש יד ךילנהעוועג
 טרעװ גנורעקלעֿפעב סעמעוו ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד
 -עה ץלַא טימ םורַא ךיז ם טלעגניר עכלעוו ןוא ,רעסערג ץלַא

 םױבעגֿפױא ןערעװ עכבלעוו ,ןעטסָאפערק ערעבעה ןוא ערעב

 ןוֿפ ערעי ,סַאג ַאוַא ןוא ַאזַא ןוֿפ רעדָא ךעצ ַאזַא ןוא ַאזַא ןוֿפ
 ,ךילנהעוועג --- רעטקַארַאכ ןעלעודיווידניא רהיא טָאה עכלעוו
 רעדָא ףניֿפ ,רעיֿפ ןיא ירא זיא טָאטש ַאזַא ,ךיא גָאז

 םימ טנױאװַאב ויא טקירטסיד רעדעי ,ןעטקירטסיד סקעז
 יד א עיינ יד ןיא ,הכאלמ עסיוועג ַא ןוֿפ ןעשנעמ
 ןוֿפ רעטייוו לעסיבַא ץַאלּפ רהיא וי רַאֿפ "טסנוק עגנוי}
 { ןיא הב ךיז טייצ רעד טימ טעװ עכלעוו ,טָאמש

 ,לעקריצ ןטט סו םעיינ
 -סֿפרָאד טרָאפ ַא טרָאד זיא "שירעפ , רעד רעדָא סַאג יד

 -סגנולמַאזרעֿפ רהיא ךיז טָאה יז ,ךיז ריֿפ ןוא : עדניימעג
 ,רעטסירפ ןעטלהעוורעסיוא ןערהיא ,טכירעג רהיא ;הטַאר
 טימ םרירעדעֿפ זיא יז ,לעגעיז רהיא רַאגָאז ןוא א ,ץילימ
 רהיא ייב טסעֿפ ךיז יז יי ךָאד רענָא ,ןעסַאג ערעדנַא
 ,טייקגיגנעהבַאהנוא

 הער .ערלט ים ,ךעצ וע רעד טמוק ןַאד

 טָאה טֿפַאשרעּפרעק עזעיד ךיוא ,טייצ רענעי ןוֿפ ןָאינוי-דיירמ
 ,עסַאק רהיא ,רעטכיר ערהיא ,טכירעג רהיא ,עגילייה ערהיא

 טכערב סע סלַאֿפ ,גַאלֿפ רהיא ןוא ץילימ ערהיא ,דנַאל רהיא

 -עג ויא המחלמ יד זַא ,טקנעד יז בוא ןוא ,המחלמ .ַא סיוא
 עלַא ןוֿפ יד טימ ץילימ רהיא ךיז טנינײארעֿפ ,גיטרעֿפטּכער
 טייז גַאלֿפ רהיא קעװַא טלעטש ןוא ,ןעטֿפַאשרעּפרעק ערעדנַא



 עלַא ןוֿפ גנוגיניײארעֿפ יד--טָאטש יד זיא ךילדנע ןוא

 יד ןיא טכירעג רהיא טָאה--ןע ַא

 -ײארַאֿפ ,טעטש ערעדנַא טימ 6 טאהרעפ יז ,לָאה-טָאטש

 יד ןענייז יװַא ,גיטיינ רַאֿפ ט

 יר טימ טרירעדעֿפ רעווָא ד םורַא "ןעטרָאּפ ףניֿפ, עשילגנע

 טייז ערעדנַא יד ןוא ןעטרָאּפ עשידנעלרעדינ ןוא עשיזױצנַארֿפ

 -רַאֿפ יד זיא דָארָאנװָאנ טָאטש עשיסור יד .לַאנַאק םעד ןוֿפ

 ןוא ןעיװַאנידנַאקס ןיא טעטש-לעדנַאה עלעיֿפ ןוֿפ עטעדניב

 רעכילרעסױא רעד וצ תוכיש ערהיא ןיא טָאטש עדעי

 ,טַאַאטש םענרעדָאמ ַא ןוֿפ ןעיגע /ליווירפ עלַא יד טָאה טלעוו

 סָאװ ,סָאד טעדליבעג טרעװ רעטייוו ןוא טייצ רענעי ןוֿפ ןוא

 זיא עכלעוו ,גנובעג-צעזעג עלַאנָאיצַאנרעטניא יד טֿפור עמ

 עלַא יד ןוֿפ גנוניימ עכ כילטנעֿפע יד ןוֿפ טַאטלוזער רעד ןעוועג

 ,ןעטקַארטנָאק עזעיד ךיז ןעשיווצ טכַאמעג ןעבָאה סָאװ ,טעטש

 יװ ,טניטלַאװעגרעֿפ רהעמ א עכל
 -עפש ןעבָאה סָאװ ,ןעטַאַאטש יד ןוֿפ ןערָא :

 ,טעטש עײרֿפ יד ןוֿפ ץו לּפ םעד ןעמונרַאֿפ רעט

 -נעייז טינ ,טָאטש ַא סָאד ,טריסַאפ סָאד טָאה טֿפָא יו

 ,לַאֿפ ןעסיוװעג ַא ןיא םו ולשע

 רעד ןייז וצ טָאטש עש ע

 טסייג ןערנעשרעה םעד * עועג ןעמ טָאה טֿפָא יװ ,רעטכיר

 ךיז ןעמהענ וצ טָאטשנָא סָאד ,ןעזײװסױרַא ךיז טייצ רעד ןוֿפ

 ייוװצ ןענעלֿפ ,רעטכיר םעד ןוֿפ טעטירָאטױא יד ףליה וצ

 ,רעכַאמ-הרשפ ַא סלַא ןעטירד ַא ןעמהענ עדנעטיירטש

 יװ טקנופ ךיז ןערהיפ טייצ רענעי ןוֿפ סנָאינוי-דיירט יד

 ןעגנע ןַא ןיא רָאנ םינ ויא טייקגיטעהט רעייז ,ןענומָאק י



 יי ןוא עלעיצרעמָאק ערעייז ןענָארט יז ,לעקריצ
 -ַאנ  רעייז רעסיוא יי רעייז רעסיוא ךיוא ןעטייהנעגעל

 2 רימ ,טייהנעסיוונוא רעזנוא קנַאד ַא ,ןעוו ןוא .טעטילַאנָאו

 טרעפ ט

 אי יד א תומחלמ ערהיא ןָא ןיילַא טרהיֿפ .ןוא

 רעגיטכיר רעדָא םענייא רהָאי ןעדעי גידנעביילקסיוא .,ןעדרָאל

 רעדָא א ץילימ יד רעביא ןערידנַאמָאק ןע

 ץנירפ ַא ,"רענירייהטרעֿפ עי ַא טגניד יז ,טמהענ יז

 רעד ןעבילקעגסױא טרעװ רעכלעװ ,טסריֿפ ַא רעדָא

 וצ ןערעװ טֿפַאשעגבָא ןעק רעכלעו ןו 4 רהָאי ַא ףיוא טָאטש

 עזיד רַאֿפ ,גיטיינ רַאֿפ סע טלַאה טָאטש יד ןעװ ,םייצ רעדעי

 טגירק יז סָאװ ,םעלַא קעװַא טָאמש יד םהיא םינ םײברַא

 םהיא טזָאל טָאטש יד רעבָא ,ןעגנוֿפַארמשעב עבילטבירעג ךרוד

 -עלעגנַא ערהיא ןיא ךיז ןעשימוצנירַא וצ טינ לַאֿפ ןייק .רַאֿפ
 ײרֿפ ךילצנעג ךיז ךַאװש וצ זיא טָאמש יד ןעװ ןוא ,ןעמייהנעג

 ץנירפ םעד יז טמהענ ,ןעדרָאל עשירעביור יד ןוֿפ ןעּכַאמ וצ
 רעבָא ,רעצישעב ןעגידנעטש רעגינעוו רעדָא רהעמ רהיא ּפלַא

 ןייז סָאד ,גױא עגיטכױרעֿפױא רהעז ַא טימ םהיא טיה יז

 ןיא ,סָאלש ןייז יװ ,רעטייװ ןעכיירג טינ לָאז םעומוא טיוא

 -ד

 רַאנָאז טָאה ץנירפ רעד .ךיז ןעניֿפעג ןעטַאר רלָאמ יד ןעכלעוו
 רהיא ,םינביולרע ןהָא טָאטש ןיא ןהעגוצנײרַא טכער ּסָאד טינ
 רעד ןיא ךָאנ גָאט ןעניטנייה זיב סָאד ,יאדוא ךָאד טּסײװ
 טינ רָאט ןיװק יד סָאד ,דנַאלגנע ןיא ןעבילברַאֿפ גהנמ
 צד ד ,ריעמ-דרָאל םעד ןוֿפ םינביולרע יד ןהָא ןָאדנָאל ןיא ןהעגניירַא



 -- =: יט טעטיק טאטע עטקזש - = =

, 

 םער רעביא ךיז ןעטיירברע ;8 וצ ןעבילגעג רהעז טלָאװ ךיא
 רעבָא ,רעטלַא-לעט מימ ןיא טעטש יד ןוֿפ ןעבעל

! -. 

 -םיוא רעמיא זיא רוחסמ רעשידנעלניא רעד סָאד ,ןעקרעמעב
 ןוֿפ טינ ןוא ,ןעכעצ .יר ,ןערליג יד ןוֿפ ןערָא נ
 -ייז תורוחפ יד ןוֿפ ןעזיירפ יד ,תוכאלמ לעב עטרעדנוזעגבָא
 ,םינדנע ןיפעיא עניײמעגלַא ןַא ךָאנ ןערָאװעג טמיטשעב ןענ
 -םיוא ןערָאװעג טרהיֿפעגסױא זיא רוחסמ רעכילרעסיוא רעד

 יד ןוֿפ גנַאֿפנָא ןוֿפ ןעוועג זיא סָאד ,טָאטש רעד ןוֿפ ךיל
 -םיוא רעד זיא רעטעּפש ;ןעדייר רימ עכלעוו ןוֿפ ,ערָאירעּפ
 ןוֿפ ךעצ םעד ןוֿפ לָאּפָאנָאמ יד ןערָאװעג רוחסמ רעשידנעל
 רערָא גַאטנוז ןערָאװעג ןָאהטעג טינ זיא םײברַא ןייק ;םירחוס
 טֿפױקעגניײא טָאה טָאטש יד ,(גָאט-דָאב רעד) גָאטימכָאנ תבש

 ןעבעל םעד רַאֿפ ןעוועג גיטיינ ן :

 יז טָאה ןוא (.ווז.א ןעליוק ,ןרָאק) רעניואוונייא ערהיא ןוֿפ
 זַא ,גהנמ רעד ,ייברעד ןעטיֿפָארּפ ענייק גידנעכַאמ טינ ,טֿפױקרַאֿפ
 -רַאֿפ זיא רעניואוונייא ערהיא רַאֿפ ןרָאק ןעֿפױק לָאז טָאטש יד
 ,טרעדנוהרהָאי רעזנוא ןוֿפ םימ יד ויב ץייווש יד ןיא ןעבילב

 -ָאר עסַאמ ַא ךרוד ןערָאװעג | ו
 ָאטנייק טייהשנעמ יד טָאה ,ןע לרע
 6 ַא ןוֿפ ,רעהכַאנ טינ ןוא רעהירֿפ םי

 סָאד יװ ,עלַא רַאֿפ ןעבעל ןעטוג גיסעמ-סינטלעהרעֿפ ַאז
 עגיטצעי יד טא למי ןוֿפ טעטש יר ןיא ןעװעג זיא
 -עג ןַאד ןענייז טײברַא-רעביא ןוא ,טייהרעכיזנוא ,טײקמערָא

 ומי

5 

 -ינַאגרָא ,טײהײרֿפ--ןעטנעמעלע עועיר עלַא גירנעבָאה

 -נַאה ןוא ןָאיצקודָארּפ ,ן} כַאֿפליֿפ םוצ ןעכַאֿפנײא |



 על ש

 רעשידנעלסיוא ,ןיײלַא םנָאינוי-דיירט יד ןוֿפ טרהיֿפעגסױא ,לעד
 טעטש יד ןענייז--,טָאמש רעד ןוֿפ טרהיֿפעגסױא ,,לעדנַאה
 עטרעדנוה-רהאי ייווצ עטשרע יד דנערהעוו ,רעטלַא-לעטימ ןוֿפ
 ןוֿפ ןעטקנופ-לעטימ יד ןעראוועג ,ןעבעל ןעײרֿפ רעייז ןוֿפ
 טייז .גנורעקלעֿפעב רעיװ רַאֿפ טײהנעבַאה-להָאװ ע'תמא
 טינ ךָאנ םייהשנעמ יד ןהעג-להָאװ ַאוַא טָאה םייצ רענעי
 ,טַאהעג

 ךייא ןעלעװ עכלעוו ,ןעטנעמוקָאד יד ןיא ךָאנ טשרָאֿפ
 טלהָאצעב ןַאד טָאה עמ סעשודייוו ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעזייוועּב
 עו תניא יד וצ םינטלעהרַאֿפ ןיא ,רעטיײּברַא םעד
 עג סע טָאה סרעשוזדָאר--לעטימ-סנעבעל יד ןוֿפ
 -שטיי = ןָאהטעג סע ןעבָאה רעביירש עלעיֿפ ןוא דנַאלגנע

 -עמ םער ןוֿפ טײברַא יד םָאד ,ןעהעז טעװ רהיא ןוא--דנַאל
 םעד .וֿפ רַאגָאז ןוא רעטייברַא-רעלטסניק םעד ,רעקינַאּכ
 טימ ןערָאװעג טלּהָאצעב זיא ,רעטײברַא-גָאמ- ןעכַאֿפניײא
 תוכאלמ לעב עטרהעלעג עטוג טצעי עכלעוו ,םעשודייוו עכלעזַא
 ,טינ ןעגירק

 יד ,טייקנייש יד טכַארטעב ,טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ
 -רַא ןַא סָאװ ,טסנוק יד ,טײברַא רענעי ןוֿפ טײהנעמָאקלָא
 ,םײברַא ןייז ןיא ןעגײלנײרַא טגעלֿפ ןעטייצ ענעי ןוֿפ רעטיי
 רעטײברַא רעד סָאד ,ןעגייצרעביא ךיילג ךיז א רהיא ןוא
 ,פָא-ירָאה םעד ןוֿפ טסואועג םינ טָאה רעטלַא-לעטימ ןוֿפ
 טָאה רע ,ןעטייצ עגיטנייה ןוֿפ טײברַא-רעביא יד ,קורד ּסעד
 ףיוא טייצ ךיז ןעמהענ ןוא ,ןעלָאמ ,ןעניפש ,ןעבעוו טנעקעג
 ,עקנעשעג יר ףיוא קילב ַא ןעֿפרַאװ ריס ןעװ ןוא ,סעלַא
 יר וצ רעדָא ןעכריק יד וצ ןערָאװעג ןעבעגעג ןענייז עבלעוו
 עכַאֿפניא רערָא טײברַא-טסנוק ןייז סע לָאז ,ןערייבעג-טָאטש
 ןַאד רימ ןעײטשרַאֿפ ,רעילָאטס רעדָא רעילומ ַא ןוֿפ טייברַא
 ןעשיוצ טשרעהעג טָאה סָאװ ,ןהעג-להָאװ ןוֿפ דַארג םעד

 ופ וי =

 1 וצי



 וֿפ טסײנ םעד ןעקרעמַאב ךיוא ןענעק רימ .ןעשנעמ ענעי
 -סטײהיײרֿפ םעד ,טייצ רענעי ןוֿפ גנוקערטנע ןוא בל

 םער ,ןעטײברַא ערעייז וצ ייז טרעטסייגעב טָאה סָאװ ,םעהט

 -םיוא טָאה סָאװ טוט סַארפ {ס עבילרערירב יד ןוֿפ 02

 ַא ןעװעג טינ ןעד םע יא .ןעכעצ עועיד ןיא טצָארּפשע

 רב ייווצ סָאד ,ךעצ ןוֿפ ץעזע

 וופ ךעצ רעד סָאד רעדָא ! רעדורב ןעקנַארק ןעדעי ןוֿפ טעב

 -ורב ןעטױט םעד ןעגידרעַאב וצ גרָאז יד ךיז ףיױא ןעמהענ

 עֿכלעװ ,גהנמ ַא--רעטסעווש רעדָא רע

 8 טייצ ענעי ןיא טכייי

 עטיילגעב --- סערעלָאה ןוא ןעטייהקנַארק וי

 ? םימותי ןוא : א וא ,רֿבק םוצ זיב

 ןענרָאמ םעד רַאֿפ טייהרעכיזנוא יד ,דנעלע ,קילגנוא

 טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,סעלַא יי טאפ עסיורג יד רַאֿפ

 -נוא טולָאסבַא ןעוועג ןענייז ,טעטש עגיטצעי ערעזנוא טצעי

 ,טעטש ענעי ןיא ,רעטלַא-לעטימ ןוֿפ טעטש יד ןיא טנַאקעב

 ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןעטײהײרֿפ ערעייז ןוֿפ ץוש םעד רעטנוא

 ,עװימַאיציניא עײרֿפ ןוא גנוגינײארעֿפ עײרֿפ ךרוד ןעגָארקעג
 ךיז טָאה ןוא ,ןָאיצַאזיליוויצ עיינ ץנַאג ַא טצָארּפשעגסױא טָאה

 טצעי ויּב ךָאנ זיא סעכילנהע סָאװטע סָאד ,טײרּפשרַאֿפ ױזַא

 .ןערָאװעג ןעהעזעג םינ
 ןוֿפ זנוא וצ טמוק עירטסודניא עיינ עגיטצעי עצנַאנ יד

 -ירטסודניא ךיז ןענָאה עטרעדנוהרהָאי יירד ןיא ; טעטש ענע

 רעזנוא סָאד ,טײהנעמָאקלָאֿפ ַאזַא וצ טלעקיווטנע טסנוק ןוא ןע

 יז ןעגייטשרעביא וצ ןעוועג דנַאמש ןיא רונ זיא טרעדנוהרהָאי

 יד ןיא ןעוו-ןעטלעז רעבָא ,ןָאיצקודָארּפ ןוֿפ טייקלענש ןיא רונ
 ןיא ןעטלעז רהעז ,רהעז ןוא ,ענעֿפַאשעג סָאר ןוֿפ טייקסטוג

 עּכלעװ ,טסנוק ןוֿפ ןעסַאלק ערעבעה יר ןיא .םייקנייש ןייז

 ּרימ ןעֿבָאה ,ןעֿכַאמ גידעבעל קירוצ קרַאטש ױזַא ןעליוו רימ

 4 יו א עג ש -'
+- 

+ + 
 ופ 4 עי -+

 יי
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 ?לעַאֿפַא ר ןוֿפ רעדליב יד ןגפנםייהציש יד

 ַאמ ןוא טֿפַארק יד ןוא טסנוק יד ?ָאלעשורנַא לעקימ ןוֿפ טכ

 ךַארּפש ןוא עיזעָאּפ יד ? יסניוו ַאד ָאדרַאנָאעל ןוֿפ טֿפַאשנע

 רימ עכלעוו ,טייצ רענעי י רוטקעטיכרַא יד רעדָא ?עטנַאד ַא ןוֿפ

 סמייהר ,ןָאַאל ןוֿפ םרעדעהטַאק ערַאברע דנואוו ןע ֿפ

 עד ןוֿפ תורצוא יד--טגָאזעג גיטביר רהעז ָאנוה רָאמ

 ןוא ןעמערב ןוֿפ ןעלָאה-טָאטש יד ?םינעװ ןוא ץנערָאלֿפ

 ױזַא ןוא ?ַאויּפ ןוא גרעבנערעינ ןוֿפ םמערוהט יד ?גַארּפ

 רעד ןעװעג ויא סעלַא סָאד -- ?רעטייװ .ױזַא ןוא ,רעטייוו
 ,עדָאירעּפ ענעי ןוֿפ טקודָארּפ

 ? 4 = ישי א 4 1 -1) ש: += 1 = יז
4 

 ויי
 -יצ ענעי ןוֿפ רַארג סע

 ןוֿפ םערוהט םעד טכײלגרעֿפ ָאמ ?קילב ַא טימ ןָאיצַאזיליװ
 רעיױט-ףפמואירט ןעטסָארּפ םעד טימ סינעװ ןיא קרַאמ .טס

 -םיוא עוויאַאנ יד טימ רעדליב

 ןוא עשיטַאמעהטַאמ יד ,ָאיַאב
 גר בני ןוֿפ .םרעגייז  ןוא

 עטרעדנוהרהָאי עגירעהירֿפ יד ןוֿפ םרעגײז-דמַאז יד טימ
 ןײמַאל ןעשירַאברַאב םעד טימ ךַארּפש עגיטרַאסױרג סעטנַאד
 ךיז טָאה טלעװ עיינ ַא .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצ םעד ןוֿפ

 ,ןערָאירעּפ ייווצ עזעיד ןעשיווצ טנעֿפ
 עבײררָאלג יד ןוֿפ עמהַאנםיױא יד טימ ,לָאמניײק .ךָאנ

 טעטש עײרֿפ רעדיװ---דנַאלנעכירג ןעטלַא םעד ןוֿפ עדָאירעּפ
 ,עטירשטרָאֿפ עכלעזַא טכַאמעג טינ טייהשנעמ יד טָאה --

 רעד טָאה עטרעדנוהרהָאי יירד רעדָא ייווצ ןיא לָאמנייק ךָא
 ןערָאװעג טייוו ױזַא ףיוא זיא ןוא ,טלעקיווטנע ױזַא ךיז שנעמ
 !רוטַאנ רעד ןוֿפ ןעטֿפערק יד רעביא רעטּפַײמ- רעד

 העזנוא ןוֿפ טירשטרָאֿפ םעד ןוֿפ טכײליֿפ טכַארט רהיא
 ןעמהירעב וצ ףױא טינ םרעה עמ סָאװ םימ ,םרעדנוהרהָאְו

 ןעטעּפרַא עפרַאק ןוא ןעצכעיינ
 יי עטנעמורטסניא עשילַאקיזיֿפ

4 
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 -יישרע ענייז עלַא ןיא סָאד ,טינ ךָאד טסעגרַאֿפ רעבָא ?ךיז
 יר ןוֿפ דניק סָאד רָאנ טירשטרָאֿפ רעזנוא ךָאד זיא ןעגנונ
 עײרֿפ יד ךרוד טצָארּפשעגסױא טָאה עכלעוו ,ןָאיצַאזיליוויצ
 -עג ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנוקעדטנע עסיורג עלַא יד !ןענומָאק
 רעד ,סַאפמָאק רעד--טֿפַאשנעסיװ עגיטצעי יד ךילגעמ טכַאמ
 ןעגנוקערטנע יד ,יירעקורד ,רעגיײז-ןעשַאט רעד ,רעגײז-דנַאװ
 רעד ,ץעועג-סנָאיצַאטיװַארג רעד ,רעוולופ-סיש ,םי ן'ףיוא
 ןישזניא-םיטס רעד ןעכלעוו ןוֿפ ,קורד-טֿפול םעד ןוֿפ ץעזעג
 -יװ יר ,עימעכ ןוֿפ ןעגנַאֿפנָא יר ,גנולקיווטנע ןַא זיולב זיא
 -ָאװעג טגייצעגנָא ןיוש ויא עכלעוו ,ערָאהטעמ עכילטֿפַאשנעס
 -ַאטיא יר ןיא ןערָאװעג טצונעב ןוא ןָאקעב רעשורָאר ןוֿפ ןער
 בױא ,סעלַא סָאר טמוק ןענַאװ ןוֿפ--ןעטעטיזרעווינוא עשינעיל
 טלעקיװטנע ךיז ןעבאה עכלעװ ,טםעטש עײרֿפ יר ןוֿפ טינ
 ? ןעטײהײרֿפ עלַאנומאק יד ןוֿפ ץוש םעד רעטנוא

 סעגרַאֿפ ךיא סםָאד ,ןעגָאז טכײלליֿפ טעװ רהיא רעבָא
 יר עּכלעװ ןוֿפ ,עֿפּפמעק עבילרעניא יר ןָא תומחלמ יד ןָא
 יד ;לעיֿפ יױװַא טלהעצרעד ןענומָאק עועיד ןוֿפ עטכישעג
 -רנעל יד ןוֿפ תומחלמ עכילקערש יד ; ןעיירעגעלשעג-ןעסַאג
 עטלַא} יד ןעגעג "טסנוק עגנוי, יד ןוֿפ ערנעטשֿפױא יד ,םדרָאל
 עועיד ייב ןערָאװעג ןעסָאגרעֿפ ויא סָאװ טולב יד ,"טסנוק
 ...ןעטייהנעגעלעג עלַא

 ,ַאטטָא ב ןוא ָאעל יװ רעבָא ,טינרָאג סעגרַאֿפ ךיא
 ןוֿפ רעטלַא לעטימ םער ןוֿפ רעביירש-סטכישעג ייווצ יד
 ךָאנ ןוא ,ינָאּפַאק ,ירַארעּפ ,ירנָאמיס יװ ,ןעילַאטיא
 הקוד ןענייז עֿפּפמעק עועיר סָאד ,ךיא העז ,ערערנַא עלעיֿפ
 ,טדָאמש עײרֿפ ַא ןיא ןעבעל ןעײרֿפ ַא רַאֿפ תונרא יד ןעוועג

 -ֿפױא םעיינ ַא ךיא קרעמַאב ,ףּפמַאק ןעכלעזַא ןערעי ךָאנ
 רעקירָאטסיה ירָו יװ ,םעד ךָאנ .סערגָארּפ ןערעטייוו וצ גנואווש
 ןוֿפ ןעטייהלעצנייא עלַא יד ןעבירשַאב ןעבָאה ַאטטָאב ןוא ָאעל



 ןעסיױרג םעד טצעשעגבָא ךיױא ןעבָאה ןוא ,עֿפּפמעק עגעי
 -עג ייז ןעבָאה ,ייז ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא זיא סָאװ ,טירשטרָאֿפ

 ,קנַארענ ןערהַאװ ןעזעיד טימ ןעננוטכַארטעב ערעייז ןעסָאלש
 ! ןעניז ןיא טֿפָא ץנַאג רימ טמוק סָאװ

 רָאֿפ ןַאר רונ טלעטש ,טגָאזעג ייז ןעבָאה ,"ענומָאק ַא}
 סלַא ןַאר רונ טניישרע ,םעצנַאג סעשילַארָאמ ַא ןוֿפ דליב ַא
 ךיוא טָאה יו ןעוו ןעבעל רהיא ןיא עמהַאנסױא ןייק טינ
 ױָאיציזָאּפָא ןוא ףפמַאק ,טיירטש ךיזןיאןעזָאלע גוצ

 -סיוא ײרֿפ ,ץַאזנעגעג ַא ,םינדנעטשרעֿפניײא טינ ַא ,ָאי
 עכילרעסיוא עכלעװ ןוֿפ ץכַאשימנײירַא יד ןהָא ,טֿפּפמעקעג

 עסיורג ןייז ןעהײלרַאֿפ לָאז סָאװ ,לשמל טַאַאטש םעד ,טכַאמ

 רהעו זיא ,עדנעֿפּפמעק יד ןוֿפ םענייא ןוֿפ ןעטסנוג וצ טכַאמ

 ,ךַאז עכילריטַאנ ַא
 רהעמ לעיֿפ סָאד ,ךיוא ךיא קנעד ,ַאט ָא ב ןוא ָאע ל יו

 טָאה עמ סָאװ ,םעד ךרוד ןערָאװעג ןעֿפַאשַאב ,זיא קילגנוא
 סע טָאה עלעֿפ עכלעוַא ןיא לייוו ,םולש ַא וצ ןעגנואווצעג

 -ערּפשרערעיװ ךיז ןענייז סָאװ ,ןעכַאז סָאד ,טריסַאפ רעמיא
 ץלַא ןוא ,ןערָאװעג טגינײארעֿפ דלַאװעג2טימ ןענייז ,דנעכ
 -ידניא ,גנונדרָא עכילטנעֿפע עניײמעגלַא יד ןעֿפַאשעב וצ ידכ
 ןעלָאז ייז ירכ ,ןערָאװעג טרעֿפּפָאעגֿפױא ןענייז ןעטעטילַאודיװ
 סָאװ ,רעּפרעק ןעסיורג םעד ןיא ןערעוװ ןעמונעגֿפױא ןענעק
 ,"ןעבעל ןייק ןוא רילָאק ןייק טינ טָאה

 ,גנַאל ױזַא --- ןענומָאק .יד םורַאװ ,עכַאזרוא יד זיא סָאד
 ,ןעטַאַאטש ןערעװ וצ טבערטשעג טינ ןעבָאה ןַײלַא ייז יװ
 םענעי ךיז ןוֿפ טכַאמעג טינ ןעבָאה ןײלַא- יז יװ ,גנַאל ױװַא,

 "ןעבעל ןייק ןוא רילָאק ןייק טינ טָאה סָאװ ,רעפרעק ןעסיורג
 רעגנוי ןעמוקעגסױרַא רעמיא ,ןעסקַאװעג רעמיא ןעּבָאה --
 ,עכַאורוא יד זיא סָאד ,ףפמַאק ןעדעי ךָאנ רעקרַאטש ןוא
 ןיא ןעֿפַאװ ןוֿפ גנַאלקעג םער ייב טהילבעג ןעבָאה ייז םורַאװ
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 מז יד ויא רעטעפש עטרעדנוהרהָאי ייווצ ןוא ,ןע סַאג יד

 ַאזיליוויצ
|/ 
 יד ןוֿפ שיורעג םעד ךרוד ןערָאװענ טלעציפוצ ןָאיצ

 .ןעטַאַאטש יד ןוֿפ ןערָאװעג טכַאזרוארעֿפ ןענייז סָאװ ,תומחלמ

 יד רַאֿפ ןעגנַאנעגנָא ףפמַאק רעד זיא ענומָאק יד ןיא

 םענלעצנייא םעד ןוֿפ טײהײרֿפ יד ןוֿפ גנוטלַאהרע-טכער-ףיוא

 פכער סָאד רַאֿפ ,גנוגינײארעֿפ עײרֿפ ןוֿפ פיצנירפ םעד רַאֿפ

 ,טלעֿפעג םענייא סָאװ ,ןָאהט וצ

 -עליצעג ךיז ןעבַאה ןעטַאַאטש יד ןוֿפ רעבָא תומ חלמ יד

 ןעקירדרעטנוא וצ ,ןעטײהײרֿפ עלַא עזעיד ןעטכינרַאֿפ וצ -טעוו

 ןוֿפ פיצנירפ םעד םטינ רָאנ וצ ןעכַאמ וצ ,םענלעצנייא םעד

 ןייא ןיא ןעשנעמ ןעגינײארעֿפ וצ ,סינדנעטשרעֿפנײא עײרֿפ ַא

 רעטכיר םוצ ,גינעק םוצ טייקגינעהטרעטנוא עבלעז יד ןוא

 ,טַאַאטש םוצ ןוא רעטסירפ םוצ

 עֿפּפמעק ָאד ןענייז סע ,קוליח רעצנַאג רעד טגעיל ָאד טָא

 אד ךיוא רעבא ןענייז סע ןוא ,ןעטיוט סָאװ ,ןעיירעגע /לש ןוא

 -טראֿפ ןערעמייװ וצ טייהשנעמ יד ןעניירט סאו ,עֿפּפמעק

 עֿפּפמעק יד ןעוועג סע ןענייז עֿפּפמעק עכלעזַא טא ,טירש

 .ענומאק רעד ןוֿפ

 -אמ ןעמוק טרעדנוהראי ןעטנהעצכעז םעד דנערהעוו
 ןאיצַאזיליװיצ עצנַאג יד ןעטכיגרַאֿפ ןוא ןטלאצזַאב ענרעד
 -עטשוצ ןערַאברַאב עזעיד .רעטלַא-לעטימ ןוֿפ טעטש יד ןוֿפ
 -לַאה ייז רעבא ,טינ סע ןענעק יז .ךילצנעג טינ רהיא ןער
 ייוצ סנעטסנינייו רַאֿפ טירשטרָאֿפ רהיא ןיא בא רהיא ןעט
 עַײנ ַא ןיא רהיא ןעביירט ייז .עטרעדנוהרהאי יירד רעדא
 ,גנוטכיר

 ןוֿפ םהיא ןעּבױר ייז ,םענלעצנייא םעד ןעֿפַאלקשרעֿפ ייז
 יר ןעסעגרַאֿפ וצ םהיא ןעלהעֿפַאב יז ,ןעטײהײרֿפ ענייז עלַא
 יר טנעמַאדנוֿפ רעיז םלַא טַאהעג ןעבאה עכלעוו ,סנאינוי
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 קעווצ רעייז ןוא ,טקַארטנא א שי יז - 2 1

 יש דוב עא עיר יי עצנַאג יר ןעכַאמ וצ זיא

 -יעמ הק ןעשיווצ ײתה * :

 נ ו

 וצ גנוטכַא עבאגֿפױא יד באס טא ; ןוא יא יד סאד

 ןעטיז ןוא טסנוק ,טכירעג ,רוחסמ ,ירטסודניא יד רעביא ןעּבעג

 -נוהרהאי ןעטֿפלעװצ ןיא סע ןעבָאה עּכלעװ ,ןעשנעמ יר ןוֿפ

 םַאַאטש ןעבלעוו דנענריא ןהא טֹונ רהעז טרהיֿפעגסױא ,םרעד

 ,גנוגינײארעֿפ עײרֿפ ןוֿפ ףליה יר םימ רָאנ

 רעד ויא סאד !ןערַאברַאב ענעי םע ןענייז רעװ ןוא

/ 

 -יווצ גידנערליב יירד עועיד---רעטסירפ םעד ןוֿפ ןוא! רעטּכיה
 עועיד . ,טֿפַאשלעוע = סננורעכיזרַא ַאֿפ עני טםייונ עגעג ַא ךיז ןעש

 עוו סאוו ,טכַאמ ןייא ןיא טגינײארעֿפ ..,יירה
 ַאשלעועג יר ןוֿפ ןעסערעטניא יד ןוֿפ ןעמאנ םעד
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 וד' ודח

 25 וז

 ױזַא - יװ ,גאהֿפ טא ץנַאג ַא ךיז טלעטש סע
 ַאברַאב עיינ עזועיד ןעבאה
 עבלעוו ,ןענומאק יד רעּביא
 רַאֿפ חוכ םעד ןעמונעג ןערַאברַאב ענעי ןעבָאה ואו ? גיט
 ,נעיז רעַײז

 ןיא ןענוֿפעג ץלַא ןוֿפ רעהירֿפ יז ןעבָאה חוכ ןעזעיד
 ןוֿפ ןענוטָא| א -ירג ןעטלַא ןוֿפ ןענומָאק יד יװ ,םוג ױזַא טקנופ .ףרָאד םעד
 ךיוא יױװַא ,ײרעֿפַאלקש ןייק טֿפַאשעגבָא טינ ןעבָאה ,דנַאלּנעּכ



 -ריב רעד ,רע ןעוו לי טעמכ סָאד ,תמא זיא סע

 ךיז ךיוא רע טָאה ,טײהײרֿפ ןייז רַאֿפ טֿפּפמעקעג טָאה רעג

 עצנַאג רַאֿפ ,ןעשנעמ-סֿפרָאד םעד וצ ףליה ךָאנ טעדנעוועג

 -ַאפש ,ןעילַאטיא ןוֿפ רעגריב יד ןעבָאה עטרעדנוהרהָאי ייווצ

 -עג ףפמַאק טטזאועג ַא טרהיֿפעגנָא דנַאלשטייד ןוא ןעינ

 ןוא טייקשידלעה עגידריווקרעמ ,ןעדרָאל עלַאדָאעֿפ יד ןענ

 ןיא טגײצעגסױרַא רעגריב יד ןעבָאה טֿפַארק-סגנורעיודסיױא

 ןייק ןעבָאה ייז ,טֿפַאשרעה עלַאדָאעֿפ יד ןעגע המחלמ רעייז

 יד ןוֿפ םיתב ילעב יד ןערעװ וצ םוא ,טרָאּפשעג טינ טולב
 -ָאעֿפ יד ןעטכינרעֿפ וצ םוא ,םומוילַאדָאעֿפ ןוֿפ ןעטסָאפערק

 ,ייז רעביא טבעוװשעג רעמיא טָאה סָאװ ,דלַאװעג עלַאד

 ,ךײרגלָאֿפרע טֿפלעה ַא ףיוא ןעוװעג רָאנ ןענייז ייז רעבָא

 ןעסָאלשעג ייז ןעבָאה ,געירק ןעגיבייא םעד ןוֿפ דעימ ,ןַאד

 ןעֿפױק וצ םוא ,רעיוב-ףרָאד ןוֿפ ןונשח םעד ףיוא ןעדעירֿפ

 יד ןיא רעיוב-ףרָאד םעד ןעהטַאררעֿפ יז ןענָאה ,ןעדעירֿפ

 יד רעפױא ןענוֿפעג ךיז טָאה סָאװ ,דרָאל םעד ןוֿפ =

 -יא ןיא .טֿפּפמעקרע טָאה ענומ 4 יד סָאװ ,דנַאל לעקיטש

 סָאװ ,טימרעד טגידנעעג ייז ןעבָאה דנַאלשטייד ןוא טא
 -רעדורב, ַא רַאֿפ טנעקרענַא ד וי םעד רַאנָאז ןעבָאה יז

 גנוניואוו ןייז ןעבָאה לָאז רע ,יאנת םעד טימ רָאנ ,"רעגריב

 ףֿפמאק רעד ךיז טאה רעצעלפ ערעדנַא ןיא ,ענומָאק רעד ןיא

 רעייז ןיא טלייהטוצ ךיז ןעבאה ייז סאוו ,טימרעד טגידנעעג

 ןוא ,רעױב-סֿפראד םענעהטַאררעֿפ םעד רעביא טֿפַאשרעה

 -נעמ עבַאֿפנײא עועיד ןא ןעוועג םקונ ךיז טאה דראל רעד

 ,טסולגעג ראנ טאה ץרַאה עזייב ןייז לעיֿפיװ ,ןעש

 טעטש יד טריזילַאראמעד ןעבאה . ןעדראל ענייֿפ עזעיד
 -יוה רעייז ךרוד ,ןעגירטניא ערעייז ךרוד ,םוסקול רעייז ךרוד

 ןעּבאה ייז םאוו ,גנוהיצרע יד ךרוד ,ןענעל ןוֿפ לייטס ןעכ
 זייווּכעלסיב טאה רעגריב רעד ,ףיוה ןעכילגינעק ןיא ןעסאנעג



 טנידנעעג טאה רע ויב ,רראל ! םעד ז ןעבַא מוצכאנ ןעביוהעגנא
 ןערעװ וצ ךייר ןעבױהעגנא טאה רע ךיוא סאד ,םימרעד
 ןיא ןעוועג ןענייז םאוו ,ענעגייא-בייל יד ןוֿפ טײברַא יד ךרוד
 ,טאטש ןוֿפ ןערעױמ יד רעטניה ,רעֿפרעד יד

 ףליה ןייז ןעבעג ןעבייהעגנא רעיוב רעד טאה םעדכאנ
 ,םראטַארעּפמיא ,עגינעק עדנעמוקנא יד וצ גנוציטשרעטנוא ןוא
 ערעייז ןעױבֿפױא ןעביוהעגנא ןעבאה יז ןעוו ,םפאפ ןּוא םרַאצ
 -רעטנוא רעייז רעטנוא טעטש יד ןעגניירב ןוא ,ןעכיירגינעק
 נ טאה רעױב רעד בוא םלַאֿפנעדעי .טייקגינעהט
 רע טאה ,טעטש יד טימ ףפמַאק ןייז ןיא גינעק א ןעֿפ
 ,טרעטשעג טינ ךיוא רעבא םהיא

 סאו ,סָאלש ןעטגיטסעֿפַאב םעד ןיא ,דנַאל ן'ֿפױא רונ
 -גינעק רער טאה .,עדני אט נאק יד ןעשיווצ ךיז טניֿפעג
 טרעדנוהרהאי ןעט-12 םעד ןיא ,ם אל 8 טרילבַאטע םוהמ

 טנייה ןוא ,ךאנ ןעמאנ
 ט

 ערנַאב-רעביור ענ יילק יד ןוֿפ

 לעװ ,גינעק לעטיט םעד טימ

 ,טייצ רענעי וצ טַאהעג גנומיידעב

 עבריק יד .ערעדנַא ןוֿפ רעכעה = וצ ןארַאב ןע טי ד רהעמ

 -יטשרעטנוא וצ םהיא רעב רהיא םעיירטעג טאה .,ךילריטַאנ

 טֿפינ---ןוא דרעווש ,דלעג ,טייקערטיח ,םלַאװעג ךרוד ןוא ,ןעצ

 ןארַאב רעלַאדאעֿפ ַא א זיא ,ןעוועג גיטיינ זיא םע ןעוו

 עגירעביא עלַא ןוֿפ א שח םעד ףיוא סיורג

 ץףיוא ןעוװעג ךלנעמ ראנ ןארַאב םעד זיא סעלַא םאד

 ַא רַאֿפ ץַאלּפ רעגיצנייא רעד ואוו ,טאטש ןיא טינ רעבא ,דנַאל

 םוהטגינעק רעד יװ ,םעד ךאנ ,ךייט רעד ןןעוועג זיא ןַאריט

 ד ףיוא ךאי ןייז ןענײלוצֿפױרַא טריבורפ טסיזמוא טאה



 -ַאמ וצ ךיז ןעגנ נולעג .םהיא סע !זיא יי רעדא סמייה ר

 רענעי וצ רעֿפרעד ןוֿפ גנושימרעֿפ ַא ,זירַא סענ ַא ןעכ

 ךאנ טאה סאו ,רנַאל רעכייר ַא ןוֿפ יי ריר ,טייצ

 רעד ,טעטש עײרֿפ יד ןוֿפ ןע :

 ,רעטסנימ-טסעוו  ןיא טינט א יז טאה א

 טאה רע 2 טאטש רעטרעקלעֿפעב רעד ןוֿפ ןערעיוט יד ייב

 טױבעגֿפױא ןעוועג זיא עכלעוו ,ןילמערק ןיא טרילעבַאמ
 -סאמ ךייט טא ןוֿפ ןענערב יד ףיוא רעֿפרעד עכייר ןעט

 -יטסעֿפַאב יצ ןעגנולעג טינ םהיא זיא סע יװ ,םעדכאנ ,ַאװק

 טעטש יד ןיא וליּפא רעדא---.רימידַאלװ ןיא ,לַארזוא ןי א ךיז ןעג

 ,ץנערָאלֿפ רעדא גרענמערוינ ןיא ,וואקספ רעדא דאראגוואנ

 טימ טנראזראפ ייז ןעבאה ןרעױב עכילטֿפַאשרַאבכַאנ

 רעכילגינעק---לערנַאה ןוא ירא טימ ןוא דרעפ טימ ,ןראק

 ןופ םוהטכייר םעד טרהעמרַאֿפ טאה---רעלַאנומאק טינ ןוא

 =עג טינ ךיוא טאה עכריק יד .ןענַאריט עדנעסקַאװּפױא יד
 ןוֿפ ןעסערעטניא יד םוא טגרָאזַאב ךיז טָאה יז ,טלעמערד

 ּוצ וע וקעג םהיא יא יז ,טצישַאב םהיא טָאה יז ,םוהטגינעק

 רערָא ןענילייה ַא יש טָאה יז ;תורצוא ערהיא טימ ףליה

 -נירעגמורַא טָאה יז ,טַאטש עכילגינעק יד רַאֿפ רעדנואו ַא

 וע םעד גנוגילײהרעֿפ רהיא טימ טלעג

 ןעֿפלעה טנעקעג רָאנ טָאה סָאװ ,סעלַא ױזַא ןוא ,זירַא

 ןָאיצַאזליװיצ יד דנערהעװ ןוא ,ײנַארימ ןוֿפ גנולקיווטנע יד

 יר טָאה ,טרעסערגרעֿפ ץלַא ךיז טָאה טעטש עײרֿפ יד ןוֿפ

 ןעגירק וצ קירוצ תוחוכ ערהיא עלַא םימ טײברַאעג עכריק

 ,ןעהעזעג יז טָאה ,וצרעד ןוא ,טעטירָאטױא עגילָאמַא רהיא

 ;םוהטגינעק יװ ,רעֿפלעה ןערעסעב ןייק ןעבָאה טינ יז ןע

 עצנַאנ רהיא טימ טלעגנירעגמורַא ױזַא םהיא יז טָאה םורַאד

 ,וירַאֿפ ןיא .ןעטַאקוד ןוא תוכרב ערהיא טימ ,טייקכילטרעצ

 רעֿבירַא עכריק יד רהיא טהעו נַארֿפ ןוא רירדַאמ ,עװקסָאמ



 ןעדנעמַאלֿפ ַא טימ קא עבילגינעק יד רעביא ןעגיוּבעג

 דנַאה רהיא ןיא דרעווש
 ףיוא ךיז גידנערַאּפשנו יוטא א גיסיילֿפ ,קרַאטש

 טָאה יז א וװ ,לעיצ ןוא ןעליוו |

 ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ עסַאלק עבלעו

 ןעשימיור םעד ןיא יװ ,ןעגירטניא םרַא עלַא ןיא טנרעלעג
 לעטשבָא ןַא ןהֶא ןערישרַאמ ןָאיגילער רהיא םהעז ,ץעזעג

 ,לָאמַא ןוֿפ גינעק רעשיריא רעד זיא רעכלעוו ,לַאעריא רהיא ו
 ,ןַאמ םעטָאג םער גידנעברָאהעג רעבָא ,טולָאסבו

 יד ןוֿפ טײברַא עגנַאל יד זיא טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכעז ןיא

 טריגער גינעק ַא ,טֿפַארק רעלוֿפ ןיא ןיוש סרָאטַאריּפסנָאק ייווצ
 ןוא יו עגירעהירפ דיל ,ןענָארַאב יד רעביא ןיוש
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 ,ןעטב יו וצ 6 עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא ייז םוא

 -רהָאי .ןעטנהעצכעז

 ןעועג ןענייז יז סָאװ העמ טינ ןיוש ןענייז טרעדנוה
 -רהָאי ןעטנהעצרעֿפ רעדָא ןעטנהעציירד ,ןעטֿפלעװצ םעד ןיא

 ,טרעדנוה

 ןערָאבעג טעטש יד ןעניז ,ןעהעועג ןעבָאה רימ יװ
 זיא עכלעוו ןוֿפ ןיז רעצנַאג רעד יי ַא ןוֿפ ןערָאװעג
 טַאהעג טינ ןעבָאה ---טעטש יד--יייז רעבָא ,טײהײרֿפ ןעוועג
 טינ טייהכיילג ןוֿפ ןעעריא ערעייז א ירפשוצסיוא הטומ םעד

 עכלעוו ,רעגריב יד וצ טינ = יװ ,רעֿפרעד עגי

 ןיא .ןעצענערג ערעייז ןיא ַאב ךיז וצ רעטעפש ;-ןוכַאא

 יא םעה ןע ךיז ןעמ ןעק טעטש עלַא
 ןעבָאה סָאװ ,םעילימַאֿפ א יד יע שיווצ טכַאמ עי סָאװ

 ---טרעדנוהרהָאי ןעטֿפלעװצ םעד ןוֿפ ןָאיצולָאװער יד טכַא

 ןעבָאה עבלעוו ;ערעדנַא יד ןוא--סעילימַאֿפ יד---ץרוק רעדָא
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 טינ טָאה ךעצ-סלעדנַאה רעטלַא רעד ,רעטעפש טצעוַאב ךיז

 טנַאוטנע טָאה רע .ענעמוקעגנָא-עיינ ןייק ןעזָאלוצ טלָאװעג

 עגנוי, יד ןוֿפ ןעטקודָארּפ יד טימ לעדנַאה ןעכַאמ וצ ךיוא
 זיא ,טָאטש יד רַאֿפ קריָאלק ןעכַאֿפנײא ןַא ןוֿפ ןוא ,"טסנוק

 ןערָאװעג ךייר זיא רעכלעוו ,ךיז רַאֿפ תיבה לעב ןערָאװעג רע

 -םיא טָאה ןוא רעדנעל עטייוו יד טימ לעדנַאה םעד ךרוד
 -חרומ יד ןוֿפ םוסקול ןוא טכַארּפ ןעצנַאג םעד טריטרָאפ

 ךעצ-לעדנַאה רעזעיד ךיז טָאה סָאװטע רעטעפש .רעדנעל

 יא רע רעדָא ,חלנ ןוא גינעק ן'טימ טכַאמעג אתורבח ןײלַא
 רעכיז ןייז וצ םוא ,גינעק םעד ןוֿפ עֿפליה יד ןעכוז ןעגנַאגעג

 םעד א ןערעוו וצ ךייר טכער ןייז טימ ,לָאּפָאנָאמ ןייז טימ
 ַא יוני ,ןֿפוא .ַאזַא ףיוא טא רעד ,טָאטש ןוֿפ ןובשח

 ָאק ַא ןעװעג רעהירֿפ זיא רע סָאװ ,טָאטשנָא רעכילנעזרעפ

 א עכלעו ,ןערָאטקַאֿפ יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא ,רעלַאנומ
 עײרֿפ יד ןוֿפ טדױמ םעד ןיא קלח ןעסױרג ַא טַאהעג ןעב

 ,טדָאטש
 עלַא ןוֿפ ןעבעצ יד טימ ןעוועג ךיוא זיא הרצ עבלעז יד

 ןענעקרענַא טלָאװעג טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ ןעבָאה ייז ,סדיירט

 רעטעּפש ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעכעצ עגנוי יד ןוֿפ עטכער יד

 וצ םוא ,ןעבָאה עזעיד ,סדיירט ע-עגניא יד ןוֿפ טעדליבעג
 ןוא .ןעריטלָאװער טזומעג רעהירֿפ-- ,עטכער ערעייז ןעניוועג

 עליֿפ ןיא רנערהעוו ,רעבָא ,לַארעביא ןָאהטעג ייז ןעבָאה סָאד

 טקנופ-סגנַאגסױא רעד ןעוועג ןענָאיצולָאװער יד ןענייז רעצעלפ
 ןיא ךיז ןעבָאה ,לעדנַאה ןוא טסנוק ןוֿפ גנובעלֿפױא ןַא וצ
 םעד טימ ןענָאיצולָאװער עכלעזַא טגידנעעג רעצעלפ ערעדנַא
 דרעּפ ,עמערָא יד ןעגעג ןעכעצ ערעטלע ,עכייר יד ןוֿפ געיז
 ַא ןהֶא תוהימ ןוא ןעגנוקישרַאֿפ ךרוד ןעסַאמ יד גידנעטכינ

 -נַא ןעבָאה העי ןוא ןעדרָאל יד ןעװ ,טפיוהדעביא ,להָאצ

 ,םעד ןיא ןעמונעג לייהט



 -רעֿפ יד טשרמולכ---? ןעגָאז ךָאנ סע רימ ןעֿפראד---ןוא
 ןעמונעגנָא גינעק רער סע טָאה עמערָא יד ןוֿפ גנוגירייהט
 יד יב ןעפַאלקנָא ןעמוקעג זיא רע ןעװ ,עיונעטערפ םלַא
 !םעטש עיי ר ֿפ יד ןוֿפ ןערעיוט

 לייוו ,ןעברַאמש טזומעג טעטש עײרֿפ יד ןעבָאה ןַאד ןוא
 -העל יד ,ןעטיבעגמוא ךיז ןעבָאה ןעשנעמ יר ןוֿפ ןעעריא יד
 יד יז ןעבָאה ץעועג ןעשימיור ןוא ןעשינָאנַאק םעד ןוֿפ ןער
 ,טהערדרעֿפ פעק

 זיא טרעדנוהרהָאי ןעטֿפלעװצ םעד ןוֿפ רעעּפָאריײא רעד
 ,עװיטַאיציניא עײרֿפ ןוֿפ ןַאמ ַא ,טסילַארעדעֿפ ַא וצרעד ןעוועג

 -עג רע טָאה םענלעצנייא םעד ןיא ,גנונינײארעֿפ עײרֿפ ןוֿפ
 טָאה רע ,טֿפַאשלעזעג ערעי ןוֿפ טקנופ-סגנַאֿפנָא סער ןןעהעז

 ןוֿפ עעריא יד ,טײקמַאוכרָאהעג ןיא העושי ןייז טכוזעג םינ
 ,טנַאקעבנוא ךילצנעג ןעוועג םהיא זיא ענילפיצסיד עכילטסירק

 רעכילטסירק רעד ןוֿפ םולֿפניא םעד רעטנוא רעבָא
 רעד ויא טעטירָאטױא ןוֿפ פיצנירפ רעד ןעמעוו ייב ,עבריק
 רעמיא טָאה עכלעװ ,ערהעל עצנַאג רהיא ןוֿפ ןייטש-לעקנִיװ
 ןוא ןעלעעו יר ףיוא טֿפַאשרעה רהיא ןעגײלוצֿפױרַא טכוזעג

 רעד ןוֿפ ןוא ,עיירטעג יד ןוֿפ ןעֿפַאװ יד ףיוא טפיוהרעביא

 -עג ןעשימיור םעד ןוֿפ סולֿפנייא םעד רעטנוא ,טייז רערעדנַא

 ,טרעדנוהרהָאי ןעטֿפלעװצ םעד טייז ,ןיוש טָאה רעכלעוו ,ץעז

 עגיטכעמ יר ןוֿפ ןעצַאלַאּפ יד ןיא געװ .ַא ןעבָארבעגכרוד
 ןעטעטיזרעווינוא יד ןיא ןוא ןעטסּפַאפ ןוא עגינעק ,ןעדרָאל
 םער רעטנוא ,טָא--םוידוטש גנילביל רעד ןערָאװעג רע זיא

 ןערָאװעג ןענייז עבלעו ,ןערהעל ערייב עועיד ןוֿפ םולֿפנײא
 ןעבָאה יז שטָאח ,דנײרֿפ עטוג עכלעוַא טצעי ךיז ןעשיווצ
 -נעמ יד ןוֿפ תוחומ יד ןענייז ,טַאהעג דנײֿפ ױזַא רעהירֿפ ךיז

 ,עיצרָאּפָארּפ רעבלעז רעד ןיא ןערָאװעג טלעפירקרַאֿפ ןעש
 .טריֿפּפמואירט ןעבָאה רעבעג-ץעועג ןוא רעטסירפ רעד יו



 = יט ===

 וצ בעיל ןוא ןעביולג ו וצ ןענ ;ביוהעגנָא דא ןעשנעמ יד
 עגנוי יד ןוֿפ ןָאיצולָאװער ַא ןעװ ;טעטירָאטױא יד ןעגירק
 יז טָאה ,ענומָאק ַא ןיא ןערָא ;גֿפױא זיא םריירט

 ַא טבַאמעג ךיז טָאה עמ .רעטער
 -ָאװעג ןעבעגעג םהיא זיא סע ןוא ,רַאזע א ֹּש

 ןוא ,יײטרַאּפ עשירענגעג יד ןעגילימרַאֿפ וצ טכַאמ עלוֿפ יד ןע
 וצ ךיז טגיסעלכַאנרַאֿפ טינ ,ךילריטַא :

 לֵא גידנעכיורבעג ,טכַאמ
 ןעּכיירגינעק עשיטָאפסעד יד ןוא עכריק יד עכלעוו ,ןעטייק
 ,טנערעלעג םהיא 5 רעדנעל חרומ יד ןוֿפ

 טָאה עכריק יד סָאד .,ךילדנעטשזעֿפ טסבלעז זיא סע

 טָאה .,רַאזעצ םעיינ םעד או טכַאמ עצנַאג רהיא טימ
 סָאװ ,גינעק ןעשילביב םעד ןוֿפ טמיורטעג טינ גיבייא ןעד יז
 -קרעוו רעמַאזכרָאהעג ןייז זיא ןוא לודג ןהכ םעד רַאֿפ טעינק
 -ענ עלעעו עצנַאג רהיא ןוֿפ עכריק יד טינ ןעד טָאה ? גייצ
 ? טרעדנוהרהָאי ןעטֿפלעװצ ןוֿפ טײהײרֿפ ןוֿפ ןעעדיא יד טסַאה
 עכלעו ,ןעעדיא "עשינדייה, יד טסַאהעג טינ ןעד יז טָאה
 רעטנוא רומַאנ רעד וצ ןעשנעמ םעד טרהיֿפעג קירוצ ןעבָאה
 =יצ עשיכירג עטקעדטנע-יײנ-ס'ֿפױא רעד ןוֿפ סולֿפניא םעד
 יא ש ץלַא יד טסַאהעג טינ ןעד יז טָאה ? ןָאיצַאזיליוו
 ןעטלַא ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא ןיוש ןעבָאה עכלעו ,ןעעריא
 טעטירָאטױא יד ןעגעג ןעשנעמ יד טצײרעגֿפױא םוהטנעטסירק
 -ֹלַא ןיא ןעביולג םעד ןוא רעטסעירפ םעד ,טספַאּפ םעד ןוֿפ

 'ן

 שוק =;

 -ַאװ עזעיד---הילת יד ןוא רָאר יד ד ,ןע ןֿפױא-רעטייש רעד

 רעמיא עכריק רעד ןוֿפ טבעילעב יװַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעֿפ
 רעוו ןוא ,םיס סרוקיפא סח ןע /געג א לא ֶּד יבייא ןוא

 וצ ,ןעטייקכיליורג עזעיד רַאֿפ גייצקרעוו רעד ןעוועג
 טָאה סָאד ,רָאטַאטקיד רעד וצ ,גינעק רעד וצ ,טספַאפ רע



 הילת יד רָאנ יבא ,עכריק יד רַאֿפ טכַאמעגסױא סָאװ גינייוװ
 ..עגיביולגנוא יד ןעגעג טײברַאעג ןעבָאה דָאר רעד ןוא

 לֿפנ
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 זיא ,רעטסעירפ םעד ןוא רענעקהץעזעג ן

 עײרֿפ ןוֿפ טסיינ רעד ןטסיינ רעשיטסי לַא רעדעֿפ רעטלַא רעד

 -סיוא סייווכעלסיב םינדנעטשרעֿפנײא עײרֿפ ןוא עויטַאיציניא
 =סיד ןוֿפ טסייג םעד רַאֿפ ץַאלּפ ןעכַאמ וצ םוא ,ןעברָאטשעג

 ויב ןעבירטעג ,םעטירָאטױא ןוא ןָאיצ ַאזינַאג

 ןעבָאה עדייב ,עכייר יד יװ עמערָא יד ,דַארג ןעטסכעה םוצ

 נ

1 =+ 2 
 ןמ ,

- 

 ומ עת =+
.+ 0 

 ,גינעק רעד ןעוו ,ןעמוקעג ןיוש זיא רעטער רעד ןעוו ןֹוא
 ,םרעדנַא; ואװ ץענרע בור ןוֿפ ןערָאװעג ךייר זיא רעכלעוו
 טציטשעג ,ןעֿפַאשעב טָאה ןײלַא רע רעכלעװ ,טָאמש יד ןיא
 עטגיזעב עסַאמ ַא ןוֿפ טנלָאֿפעגבָאנ ןוא עבריק עבייר יד ןוֿפ

 טּפַאלקעגנָא טָאה גינעק רעד ןעוו ,ןערעיוב ןוא .םייל-לעבָאנ
 עגירעדינ} יד גידנעכערּפשרַאֿפ ,טָאטש ןופ ןערעיוט יד ַײב

 וצ ןוא ,עכיור יד ןענענ גנוצישַאב עניטכעמ ןייז "עדנעטש

 עדנערילעבער יד ןעג יז עכייר עמַאזכרָאהעג יד

 רע ּהיִי רוֿפ-ןוֿפןיוש ;טע

 רהעמ טינ ,טעטירָאטױא |

 = יז ,ןעלעטש וצ ןעגעגטנע ךיז טַאהעג

 ,גינעק ןעדנעמוקנָא םעד רַאֿפ ןערעױט ערעייז טייוו טנעֿפעעג

 אקט ןוא טגעיזַאב ןעלָאגנָאמ יד ןעבָאה ןַאד ןוא

 -נוהרהָאי ןעטנג א םעד ןיא .ַאפָאריײא ןוֿפ טייז-חרזמ יד

 עװקסָאמ ןיא טצָארּפשעגסי : טָאה עירעפמיא ַא ןוא טרעד

 עשיסור יד ןוא םנ ַאבְ| עשירַאטַאט יד ןוֿפ ץוש םעד רעטנוא

 -ָאה ןוא ןעקרעט יד ןעמוקעג יז ןַאד ,עכריק עכט

 טפוטשרַאֿפ ׁשזַא ךיז ןעבָאה ,ַאּפָארײא ןיא טצעזַאב ךיז ןעב

 -רַאמ רעייז ףיוא סעלַא גידנעטכינרַאֿפ ,1423 ןיא ןעיװ זיֿב



 ןיא טרילבַאטע יז ןעכָאה ןעטַאַאטש עגיטכעמ ךיוא ;טורש !
 -העװ ..ַאּפָאריײא-לעטימ ןיא ןוא ןעירגנעו ,ןעמהעב ,ןעליופ
 -עג המחלט-גנוטכינרַאֿ יד טָאה עדנע ערעדנַא יד ייב דנער
 רעדנַא ןַא רַאֿפ ךילנעמ טכַאמעג ןעינַאּפש ןיא ןערָאמ יד ןעג
 ןוא ליטסַאק ןיא ךיז ןערילבַאטע וצ עירעפמיא עניטכעמ
 -יזיװקניא יד ןוא עכריק עשימיור יד ןוֿפ טצישעג ,ןָא גַארַא
 -רעטַײש ןעדנענערב םעד ןיא דרעװש םעד ןוֿפ -- ןָאיצ
 ,ןעֿפױה

 -ַאַאטש עניילק ןערָאװעג ןענייז ןײלַא ןענומָאק יד יװ ױזַא
 ,טייקגירנעוומיונ עכילריטַאנ ַא ןערָאװעג ןיוש סע זיא ,ןעט
 יי ןערעװ ןעגנולשעגנייא ןעלָאז ןעטַאַאטש עניילק יד טָאל
 ..עסיורג יד

ֿ?, 
 יד ןוא ןענומָאק יד רעביא א יש םעד ןוֿפ געיז רעד

 טינ זיא דעטלַא-לעטימ ןוֿפ ןענָאיצוטיטסניא עשיטסילַארעדעֿפ
 ץנַאג ןהעזענּפיוא סע טָאה לָאמ סעבנַאמ ,לָאמַא טימ ןהעשעג
 ,טַאַאטש םעד ןוֿפ געיז םעד טימ לָאמש

 עמרָאֿפ רהיא ןיא זעיגילער ,גנוגעװַאב-סקלָאֿפ עסיורג ַא
 ןיא שיטסינומָאק קרַאטש רעבָא ,קורדסיוא רהיא ןיא ןוא
 ןוֿפ טעטש יר ןיא ןעגנַאֿפעגנָא ךיז טָאה ,ןעגנובערטש ערהיא
 אהייא :

 ןיא 1258) טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצרעֿפ םעד ןיא ןיוש
 עכילנהע ייוצ ןעכָאה א ןיא 1881 ןוא ךיײרקנַארֿפ
 יר ,ערנעטשֿפױא עגיטכעמ ייווצ ,ןעדנוֿפעגטַאטש ןעגנוגעװַאב
 ןיא עירעקעשזר יד ןוֿפ ןוא דנַאלגנע ןיא רעלייט טַאוו ןוֿפ
 ןיא ויב טֿפַאשלעזעג יר טלעסײרמעגֿפױא ןעבָאה ךײרקנַארֿפ
 -עג ןעוועג ןענייז ערנעטשֿפױא ערייב ,ןעטנעמַאדנוֿפ ערהיא
 ערייב .ןעדרָאל עלַארָאעֿפ יד ןעגעג ךילכעוטפיוה טעטכיר
 ןיא טלָאװער-ןערעױב רעד רעבָא ,ןערָאװעג טגעיזַאב ןענייז



= = 

 ,טֿפַאשנעגיײא-בייל וצ עדנע ןַא טכַאמעג ךָאד טָאה דנַאלגנע
 -טנע יד ןעטלַאהעגבָא טָאה ךײרקנַארֿפ ןיא ירעקעשוד יד ןוא

 ,םינ רהעמ יז טָאה ןָא םייצ רענעי ןוֿפ ןוא ערהיא גנולקיוו
 ןעכלעוו ,דַארג םעד וצ גידנעמוק טינ לָאמ ןייק ,טעפישזעג יװ
 ןוא דנַאלשטיײד ןיא טכיירגרעד טָאה טֿפַאשנעגייא-בייל יד

 ,דנַאלסור ןיא
 -נהע ןַא טָאה טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכעז םעד ןיא ךיוא

 רעטנוא ,ַאּפָאריײא-לעטימ ןיא ןענוֿפעגטַאטש גנוגעװַאב עכיל

 רעדָא ןעמהעב ןיא "עשיטיסוה ,, יד יװ ,ןעמענ ענעדעישרעֿפ
 -רעדעינ ןוא ןעירַאציײװש ,דנַאלשטייד ןיא "עשיטסיטּפַאבַאנַא}
 ,דנַאטשֿפױא ןַא ןעועג רָאנ םינ יי עועיד זיא ,דנַאל
 טּפיוהרעביא רָאנ ,ןעדרָאל עלַאדָאעֿפ יד ןעגעג ןָאילעבער ַא
 יד ןוא םיור ןוֿפ עצעזעג יד ןעגעג) נא ןוא טַאַאטש ןעגעג
 ,םוהטנעטםירק עטלַא ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא עכריק

 םיוק טשרע ךָאנ טביוה עמ עכלעוו ,גנוגעװַאב עזעיד
 טַאַאטש ןוֿפ ןערָאװעג טעדמױלרַאֿפ זיא ןײטשרַאֿפ וצ גיטכיר
 ,רעקירָאטסיה-עכריק ןּוא

 רעכלעוו ,םענלעצנייא םעד ןוֿפ טײהײרֿפ עטולָאסבַא יד

 -ָאק ןוא ,ןעסיוועג ןייז ןוֿפ עלהעֿפַאב יד ןענלָאֿפ רָאנ ףרַאד
 -ֿפױא ןעזעיד ןוֿפ ןעװימָאמ-טּפױה יד ןעוועג ןענייז סומזינומ
 ןוא עבריק ןעֹװ ,רעמעּפש רָאנ טשרע ןוא ,דנַאמש
 עגיריהטרעֿפ ערהיא עלַא עי = וא ןעגנולעג זיא
 -ער עטנַאנעגָאז יד ןיא טלעדנַאװעגמוא ךיז גנונעװַאב עזעיד
 א ןוֿפ ןָאיצַאמרָאֿפ
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 -ערפ ָםעד טימ ןעגנַאֿפעגנו - -+

 זיא רעצעלפ ענינייא ןיא

 עזָאל רימ ןעוו ןוא .ןע א טריצ ציטקַאר ַארפ ךיוא ערהע

 עעריא עזיד .עכלעוו ןיא ,,עלומרָאֿפ יא יד טכַא רעסיוא

 םעד רימ- ןעניֿפעג ,טקירדעגסױא םייצ רענעי וצ ךיז טָאֵה

--+ 
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 ע :ןעעדיא עגיטנייה ערעזנוא ןוֿפ םצע

 ןוֿפ ןעסיוועג רעד טאש רעדָא ןעכילשנ שנעמ ,ץעועג ןעד

 יר ,רעטכיר ןוא רעבעג-ץעזעג רעגיצנייא ןייז--ןעשנעמ םעד

 זומ ןוא א טולָאסבַא ןייז זומ יי ר א

 יד סָאװ ,דנַאל ןיא רעמיהטכייר עלַא ןעמהע

 -ריא ןעגַאוטנע וצ ןוא ,טפַאכרעֿפ ןעבָאה א עלַארָאעֿפ

 םוצ טייּברַא עכילנעזרעפ רע

 א ג א ע

 סנעטסנינייוו םינ עא רע ביוא ,גנוגע וו עשיטסיט

 סָאד ,טרעֿפטנעעג רע טָאה ,לעביב רעד ןוֿפ טעטירָאטױא יד

 ןיײלַא רע יװ ,ױזַא ןערהיֿפו : ץֿפױא ךיז ביוחמ רָאנ זיא שנעמ ַא

 ,לעביב עבלעזיר יקַאט טָא | א ,לעביב רעד ןוֿפ סיוא טניֿפעג

 ןוא רַאֿפ תויאר ײלרעלַא 6 הענסױרַא ןעק עמ ןבלעוו ןוֿפ

 ןעוועג זיא ,םומזינומָאק ןעגעג ןוא רַאֿפ ,טעטירָאטױא ןעגעג

 ןעכָארבעג זיא גנוגעװַאב יד םורַאװ ,ןעכַאזרוא יד ןוֿפ ענייא

 ןע

 יז ,טעטש ירד ןיא גנוגעװַאב עזעיד ךיז טָאה ןעגנַאֿפעגנָא/

 ןערעױּפ יד .דנַאל ןיא טײרּפשרַאֿפ דלַאב רעבָא ךיז טָאה

 גירנעצעזֿפױרַא ןוא ,ןעצימיא ןעגלָאֿפ וצ טגַאזטנע ךיז ןעבָאה

 יז ןעבָאה ,גַאלֿפ רעייז םלַא ,עקיפ ַא ףיוא ךוש ןע
 -קעװַא ןעבָאה ןעדרָאל יד סָאװ ,דנַאל סָאד ןעמונע

 רעייז ןעכָארבוצ ןעבָאה יז ;עדנײמעג-סֿפרָאד יד ייב טביורעג

 ןוֿפ ןעבירטעגסױרַא ןעבָאה ייז ,טֿפַאשנעגיײא-בייל ןוֿפ ןעטייק

 ןעבָאה ןוא ,רעטכיר ןוא יי םעד טֿפַאשלעועג רעייז

 טימ רָאנ .ןענומָאק עײרֿפ ןיא טרילבַאטע ךיז יינ סָאד ףיוא

 הילת יד ןוא דָאר םעד ,ןעֿפױה-רעטיײש םעד ןוֿפ ףליה יר

 -סױא רהָאי עּכילטע ןיא טָאה עמ סָאװ ,םעד ךרוד רָאנ--



 --פ0 -=

 סע ויא ,ןערעיוב דנעזיוט טרעדנוה ַא יװ ,רהעמ טעטּכַאלשעג

 עשילָאטַאק יד טימ טגינײארעֿפ ,טכַאמ עבילגינעק יר ןעגנולעג

 יד וצ דנעצײרֿפױא רע טול--עכריק עשיטנַאטסעטָארּפ רעדָא

 יװ ,רהעמ ךָאנ ןערעיוב עשידנעטשפיוא יד ןוֿפ גנוטכַאלשסיוא

 / יי עזעיד וצ עדנע ןא ןעכַאמ וצ---ןיילַא טסּפַאּפ רעד

 ןעבעל םעד טעשַארטסענ טייצ ,יפ ַא ףיוא ןעבָאה עכלעוו
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 -ער עשינַארעטול יד טָאה ,סומזיטּפַאבַאנַא ןוֿפ ןערָאבעג
 סָאד טעדרָאמעג ,טַאַאטש ן'ףיוא ךיז גידנעצימש ,ןָאיצַאמרָאֿפ

 ןיא טָאה יז עכלעוו ןוֿפ ,גנוגעװַאב יד םעטכינרַאֿפ ןוא קלָאֿפ
 עטגלָאֿפרעֿפ עלעיֿפ ,טֿפַארק עצנַאג רהיא טפעשעג גנַאֿפּנָא
 עשיװַארָאמ , יד ןוֿפ ןערניימעג יד ןיא ץוש ןענוֿפעג ןעבָאה
 ןוֿפ ןערָאװעג טעטָארעגסױא רעטעּפש ןענייז עכלעװ ,"רערירב
 וצ ןעגנולעג זיא עועיד ןוֿפ עלעיֿפ ,טַאַאטש ןוא עכריק רעד
 יש ןיא ערערנַא ,דנַאלסור-דעיז ןיא עגינייא : ןעֿפױלטנַא
 טימ גנַאלק ןייא ןיא גָאט ןעגיטנייה זיב ךָאנ ןעבעל ייז ואוו
 גידנעגַאזטנע ןוא ,ןענומָאק ןיא גירנעבעל ,ןעפיצנירפ ערעייז

 ,טַאַאמש םוצ טסנעיד ןעכלעוו דנעגריא
 ןעוועג טַאַאטש ןוֿפ ץנעטסיוקע יד. זיא ןָא יי ןוֿפ

 -םירפ רעד ,רעכַאמ-ץעזעג רעד ,טַאקָאװדַא רעד .טרעכיזעג
 -ָאס ַא טרילבַאטע גידנענָאה ,דרָאל-טַאדלָאס רעד ןוא רעמ

 טנעקעג ייז ןעבָאה .,ןענָארהט יד םורַא דנַאברעֿפ ןעשירַאדיל
 ,טײברַא-סגנוטכינרעֿפ רעייז ןעבײרטנָא רעמייוו

 ןוֿפ ןע-ָאװעג טלעמַאזעגֿפױא סָאד ןענייז סנעגיל לעיֿפױװ
 יע עטלהָאצַאב-סטַאַאטש יד

 יד ןיא טנרעלעג םינ ןעד יא ט = ,ךילקריוו ןוא
 -עג טנעידרַאֿפ רהעז א אה ןעמַאַאמש יד סָאד ,ןעלוש
 עסיורג טױבעגֿפױא ןעבָאה ייז וה יי ונוא ייב טכַאמ
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 ימ .טֿפַאשלעועג עלַארָאעֿפ יד ןוֿפ : ניאור יד ףיוא ןענָאיצַאנ

 ,רעדניק ךָאנ ןעוועג ןענייז רימ ןעוו , נרעלעג ױזַא זנוא טָאה

 -עג ןיוש ןענייז רימ ןעוו ,םעד ןיא 8 עג ןעבָאה רימ ןוא

 רימ ןעסיוורעד טצעי ךָאד ןוא ,רענעמ ענעסקַאװעגסױא ןעוו

 עײרֿפ רעבָא ,עדנערירוקנָאק עניילק עלַא טָא סָאד ,ךיז

 רַאֿפ ןָאהטעג רהעמ לעיֿפ ןעבָאה רע טלַא-לעטימ ןוֿפ טעטש

 ,טקַארטנָאק ןעײרֿפ ַא ןוֿפ גידנעמוקסורַא ,טייקגינייא ע'תמא

 ,גנַאװצ רעייז טימ ןעטַאאטש יד יװ
 -נייא טָאה ,לעיפשייב םוצ ,גנוגינײארעֿפ רעדרַאבמָאל יד

 ןוֿפ לייהט ןעסיורג ַא ןוֿפ טדעטש יד ךיז ןיא ןעסָאלשעג
 / ןוא .ַאונעג ןיא עסַאק רהיא טַאהעג טָאה יז ןוא ,ןעילַאטיא
 יר ,ןָאינוי רענַאקסומ יד יװ ,ןענָאיצַארעדעֿפ ערעדנַא ,סינעוו

 -עֿפ יד ,טעטש גיצכעז ןוֿפ גירנעהעטשעב ,ןָא

 ןעליױפ .,ןעיברעס ,ןעמהעב ,ןעילַאפטסעװ ןוֿפ ןענָאיצַארעד

 ץנַאג רעביא םײרּפשרַאֿפ ךיז ןעבָאה טעטש עשיסור ןוֿפ ןוא

 -רעֿפ עלעיצרעמָאק יד טָאה טייצ רעבלעז רעד וצ ,ַאּפָאריײא

 -נַאקס עזעיד ךיז ןיא אלע ןגנייא ַאונ ַא ה יד ןוֿפ גנוגינייא

 טקַאֿפ רעד ךיוא יו ןע /טנעמ עבילשנעמ לא ןוֿפ .אפוג

 יד ןוֿפ ןעליוו ןעַײרֿפ םעד ךרוד טרהיֿפעגרוד ,ןעגנודניברעֿפ

 ,עטריסערעטניארַאֿפ

 -עלָאט ,רוטַאנ ןייז בעילוצ טינ ןעק טַאַאטש רעד רעבָא

 ןעדעי ןוֿפ קערש רעד זיא סָאד ,ןָאיצַארעדעֿפ עײרֿפ ןעריר

 רעד "!טַאַאטש ַא ןיא טַאַאטש ַא/ טייטש יװ :ן
 לָאז עכלעװ ,גנוגיניײארעֿפ עײרֿפ ַא טינ טנע

 רעד .רעדעילגטימ ערהיא ןוֿפ ןעליו םער
 טַאַאטש רעד .ןענַאהטרעטנוא טימ ןָאהט וצ רָאנ טָאה טַאַאטש
 סָאר רעביא ךיז רַאֿפ ןעזָאל עכריק יד רעֿפלעה ןייז ןוא ןיילַא



 ,ןעשנעמ ןעשיווצ לעטייק-םננוגינײארעֿפ יד ןייז וצ ,טּכער

 יד ןעטכינרעֿפ דלַאװעג טימ טַאַאטש רעד זומ ךילגלָאֿפ
 גנוגינײארעֿפ עטקעריד ַא זיא טנעמַאדנוֿפ סנעמעוװ ,טעטש

 עבלעו דנעגריא ןעטכינרעֿפ זומ רע .רעגריב ערעייז ןעשיווצ
 ,טסבלעז טָאטש יד ןעטכינרַאֿפ ,טָאטש רעד ןיא גנוגינײארעֿפ
 -רעֿפ } 0 ןריד עכלעוו דנעגריא וצ עדנע ןַא ןעכַאמ ךיוא יו

 -נירפ םעד ןוֿפ ץַאלּפ םעד ףיוא ,טעטש יד ןעשיווצ גנונינייא

 פיצנירפ םעד טַאַאטש רעד ףיוא טלעטש ,ןָאיצַארעדעֿפ ןוֿפ ֿפיצ
 זיא טייקגינעהטרעטנוא ,ענילפיצסיד ש גנוֿפרַאװרעטנוא ןוֿפ

 רע טרעה פיצנירּפ ןעזעיד ןהָא ,טַאַאמש |

 ,ןָאיצַארעדעֿפ ַא טרעװ רע :טַאַאטש ַא
 טרעדנוהרהָאי רעד---טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכעז

 ,רעד ןעוועג זיא תומחלמ ןוא תוגירה-ןעשנעמ

 ןעכילקערש ַא טרהיֿפעג ןעבָאה ןעטַא

 -עדעֿפ ערעייז ןוא ,טעטש עײרֿפ יד ןע

 טגעיזַאב ,ןעלַאֿפעב ,טרעגַאלעב ןערעוװ םעטש יד .ןע
 טעטיױטעג ןערעוװ רענהָאװנײא ערעייז ;טרעדנילּפענּפױא ןוא
 רעצנַאג רעד ףיוא ךיירגעיז זיא טַאַאמש רעד .טקישרַאֿפ רעדָא
 ענייז ןעגלָאֿפ יד ןוא עיניל

 ןעוועג ַאּפָארײא .זיִא טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצֿפוֿפ םעד ןיא
 ,רערעױמ : תוכאלמ לעב םעמעוו ,םעטש עכייר טימ טקעדַאב
 ,טסנוק ןוֿפ סרעדנואוו ןעֿפַאשַאב ןעבָאה רעצינש ןוא רעבעוו

 ן ןוג רַאֿפ טנעמַאדנוֿפ םעד טגעלעג

 רעכיא טויירעג ןעבָאה ןענַאװַארַאק ֹס

 ? רעטעּפש עטרעדנוהרהָאי ייווצ ןער
 טרעדנוה ןוא גיצֿפוֿפ טלהעצע

 + אוו ןוא רענהָאװניײא דנעז 6 + = עלוש רהעמ טַאהעג ןעבָאה
-= - 2 

6 --+ 
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 רעלעטיֿפסָאה עלַאנומָאק יד ןיא ןוא (ץינערָאלֿפ ןיא ןעוועג זיא

 יד טנייה ןעבָאה סָאד יװ ,רענהָאװנײא ראֿפ ןעטעב רהעמ

 רעועיד ןיא ןעהעזרַאֿפ ןעטסעב םא ןענייז עכלעוו ,טעטש

 ערעייז ,רעֿפרעד עמערָא עכַאֿפניײא יי 6 ,טכיזניה

 -ייז ,טקישרַאֿפ רעדָא ןעטכָאשעגָסױא גידנע רענהָאװניײא

 ,סעלַא ןוֿפ עכריק ןוא טַאַאטש ןוֿפ יא טא ןענ

 ןעדנואװשרַאֿפ טָאה עירטסודניא יד .טַאהעג ןעבָאה ייז סָאװ

 גנוצישאב ט'שרמולכ ןוא גנוסַאֿפֿפױא עבילניילק יד רעטנוא

 !ןעברָאטשעגבָא יװ ןעוועג זיא לערנַאה ,טַאַאמש םעד ןוֿפ

 ןייא ןוֿפ טרהיֿפעג רעהירֿפ ןעבָאה| סָאװ ,ןעגעוו יד וליפא

 ךילגיוטנוא טולָאסבַא ןערָאװעג ןענייז ,עטייווצ יד ןיא טָאמש

 ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכעז םעד ןיא

 ןערהיֿפ וצ ןעװעג זיא טײברַא-טפיוה סטַאַאמש םעד

 ןוא ,ַאפָאריײא טכַאמעג בורח ןעבָאה תומחלמ יד ןוא ,המחלמ

 רעד עכלעוו ,טעטש יד ןוֿפ ןברוה םעד טמָאקלָאֿפרעֿפ ןעבָאה

 לּבל טָאה- -רעבָא ,טריניאור טקעריד טינ ךָאנ טָאה טַאַאטש

 -טַאַאטש עויד ךרוד סָאװטע ןענואוועג ףרָאד רעד טינ תוחפה

 -סטכישעג יד סָאװ ,טועל ,טינ סיוועג --- ? ןָאיצַאזילַארמנעצ

 ןוֿפ רעֿפרעד יד ןיא ןעבעל םעד ןעגעוו ןעלייצרע ור רעביירש

 ןעטנהעצרעֿפ םעד ןיא רנַאלשטייד ןוא ןַאקסוט ,דנַאלטָאקס

 רענעי ןוֿפ ןעגנוביירשעב ערעייז טכײלגרעֿפ ןוא א

 ןוֿפ גנַאֿפנָא םעדֶז ןיא דנַאלגגע ןיא דנעלע םעד טימ טייצ

 -ןוז, םעד ןוֿפ טֿפַאשרעה יד טיש ךײרקנַארֿפ ןיא 8

 -יא ןיא ,דנַאלשטייד! ןיא ,ןעטנהעצרעֿפ םעד = ,"גינעק
 ,טֿפַאשרעה-טַאַאטש ןוֿפ רהָאי טרעדנוה ךָאנ לַארעביא א ,ןעילַאמ

 ןוא גימיטשנייא סע ןענעקרענַא עלַא ,לארעביא דנעלע

 -עגבֶא זיא טֿפַאשנעגייא-בייל יד ואוו ,םָאד ףיוא ןָא ןעגייצ

 ַא ןיא ןערָאװעג טױבעגֿפױא קירוצ יז זיא ,ןערָאװעג טֿפַאש

 -בָא טינ ךָאנ זיא יז ואוו ןוא ,ןעמרָאֿפ ענעדעישרַאֿפ טרעדנוה



 -נָא טַאַאמש םעד רעטנוא טשרע יז טָאה ,ןערָאװעג טֿפַאשעג

 -עטקַארַאכ עלַא גידנעבָאה ,עמרָאֿפ עטסמַאזיורג יד ןעמונעג

 ןטלַא יד ןוֿפ ןעטייקבי למיהטנעגייא עשיטסיר

 ,ערעגרע לעיֿפ ךָאנ רַאגָאז

 ןוֿפ ןעמוקסיױרַא טנעקעג שרעדנַא סעפע ן

 66 )- = 2 ופו = 3 4
, 

 :י ע

 חבר א יד ןעטכינרַאֿפ וצ ?טָאטש רעד ךָאנ עדניימעג
 סָאד ,ןעכ ,ןערעיוב יד טנינײארעֿפ ןעבָאה סָאװ ,ןעגנוד

 ןעלָאז עכייר יד עא ,דנַאל רעייז ןעבעגֿפױא ןעלָאז ייז
 ,קינװָאנישמ רעייז וצ גינעטרעטנוא יז ןעכַאמ |

 ? גינעק םעד ןוא רעטסירפ
,8 

 וצ ;םעטש יד ןוֿפ טייקגיננעהבַאהנוא יד ןעטכינרַאֿפ וצ
 ;תוכאלמ לעב ןוא םירחוס יד ןוֿפ ןעכעצ עכייר ,יד ןעבױרַאּב
 טעטש יד ןוֿפ לעדנַאה ןעשידנעלסיוא םעד ןעריזילַארטנעצ וצ
 -יא יד ןעּפַאכרַאֿפ וצ ;םהיא ןעריניאור ןוא דנעה ענייז ןיא
 םעד ןעֿפרַאװרעטנוא ןוא ןעכעצ יד ןוֿפ גנורהיֿפ עבילרענ

 עטסנעלק ערעייז ןיא זיב ,ערעדנַא עדעי יװ ;דיירמ ןעשימייה
 ךרודַאד ןוא ,רעהעזֿפױא עברוה עצנַאג ַא וצ ,ןעטייהלעצנייא
 -ָאל יד ןעפַאכרַאֿפ וצ ;טסנוק ןוא עירטסודניא ןעריזילַארַאֿפ
 רטסינימדַא עשיטרָאטש עצנַאג יד ןוא ץילימ עלַאק
 טיֿפענעב םעד רַאפ סעסקַאט -ןרוד עכַאװש יד ןעקירדרעצ

2 

 -ףרָאד ! יד ד טעטכינרעֿפ רע טָאה ,גונע
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 -ַאֿפעגנײרַא ןענייז סָאװ ,ןערעיוב יד טריניאור טָאה ,ענומָאק

 -נַײטעג רעיז טבױרַאב טָאה ןוא ,דנעה יד ןיא םהיא ןעל

 ,דנַאל עכילטֿפַאש

 ןוֿפ טלהָאצַאב ,ןעטסימָאנָאקע ןוא רעביירש-סטכישעג יד

 | יהא יד .םָאד ,טנע ֹ

 ןוֿפ

 נא א ןוֿפ עט
 -ריטַאנ ןוֿפ טייקגיטעהט יד ךרוד ןעדניװשרַאֿפ טוומעג טָאה

 דָאקעדַאושזרוב ןּוא רעקיטילָאּפ ,ןערָאטקַאֿפ עשימָאנָאקע עביל

 פעק ערעזנוא ןיא סָאד ןעקיופ וצ |

 ןוא ןערענָאיצולָאװער ָאד ןענייז 5

 -טֿפַאשנעסיװ ןייז וצ ןערידנעטערפ סָאװ עזעיד) ןעטסילַאיצ

 ןיא ןעטלַאה עכלעוו ( 2
 ,לוש ןיא טנערעלעג ןעבָאה ייז סָאװ

 טעטפיוהעב טינ טֿפַאשנעסיװ יד טָאה לָאמנייק ךָאד ןוא

 רעגיליווהטומ ַא ךָאנ סע ּזיא וצרעד ןוא ;ןעגיל םעניימעג ַאז

 סָאװ ,ןעטנעמוקָאד טימ לוֿפ זיא עטכישעג יד לייוו ,ןעגיל

 םָאד ,ןעסיוװ וצ ןרעג רָאנ
 ןערָאװעג טביורעב

 נוא רהיא ןוֿפ ,ןע

 ערנעבעג-ץעועג ןוא עבילטכירעג רהיא ןוֿפ ןייקעננעהג בַאה

 ךַאֿפנײא רעדנעל ערהיא ןענייז רעטעּפש סָאד ןוא ,טכַאמ
 םעד ןוֿפ ץוש םעד רעטנוא עכייר יד ןוֿפ ןערָאװעג טע'בנג'עג

 ןײלַא טַאַאטש רעד רעדָא ,טַאַאמש
 -כעו םער ןיא ןעגנַאֿפעגנָא ךיז טָאה עא רעד

 לַא ןערָאװעג זיא ןוא ךײרקנַארֿפ ןיא טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצ

 ,הירֿפ ױזַא ןיוש ,טרעדנוהרהָאי ןעדנעגלָאֿפ םעד ןיא רעסערג
 -ָאק יר ןעמונעג טַאַאטש רעד טָאה 1639 רהָאי םעד ןיא יו

 ןענעייל רָאנ ףרַאד עמ ןוא ץוש ןערעכעה ןייז רעטנוא ןענומ

 - וא

 י.י גייייי

 ת

 ןענייז סָאװ ,יד רַאֿפ גונעג ןעזייוועב

 ילַא ןוֿפ רעהירֿפ זיא ענומ 6 יד
 ליג



 ;לעגסױרַא טָאה רעט-14 רעד םיאול סָאװ ,ץעזעג םעד
 עגידלַאװעג ַא רַאֿפ סָאװ ןעהעז וצ םוא ,1007 רהָאי םעד ןיא
 ,ןענוֿפעגטַאטש ןעבָאה רעדנעל עלַאנומָאק ןוֿפ ןעיירעביוה

 = | = ַו
4 

 ש 1. 0 יש

 -ױדַאב וצ םוא ןערָאװעג טלייהטוצ

 -עג טרעלקעגסיוא ןענייז תובוח טשרמלכ ;ןענומָאק יד ןעב

 .ץעועג ןייז ןיא "גינעק-ןענוז , רעד ןעבירשעג טָאה--"ןערָאװ

 רַאֿפ טריצסיֿפנָאק ןײלַא רע טָאה רעטעפש רהָאי ייווצ ןיא
 = ת : 3 ִי

 ײ ע,

 ,טצַאשעגבָא טרעװ טרעדנוהרהָאי ןעדנעגלָאֿפ םעד ןיא
 זיא רעדנעל עלַאנומָאק יד ןוֿפ טֿפלעה ַא סנעטסנינייװ ָאד
 יד ןוא עיטַארקָאטסירַא רעד ןוֿפ ןערָאװעג טע'בנג'עג ךַאֿפניײא
 ןָאד ןוא ,טַאַאמש ם'ןוֿפ ץוש םעד רעטנוא ,עדנַאב עזעיגילער
 עבָאה

 ,דנַאל סָאד ןעלײהטרַאֿפ טגעלֿפ ,םיוב ַא רעטנוא ןעלמַאז

 סָאד ןעלייצרעד סָאװ ,ן

 סעפע טכַאמ הטַאר-סֿפרָאד רעד זַא ;ןעניֿפענוצסױא ןעּבױהעג

 ןעטכינרַאֿפ וצ ןעבױהעגנָא ייז טָאה יז ןוא ,שיורעג לעיֿפוצ

 -יגערז וה טָאה עי םעד ןוֿפ ץו לַפ םער ףיוא ןּוא

 ,ןעט ק עדנעבעגצעזעג טלעטשעגקעװַא גנור

 רעדייא ןוא ,עכייר יד ןעשיווצ ןוֿפ ןערָאװעג ןעבילקעגסיוא ןענייז

 ןעוועג ענומָאק יר ןיוש זיא ןעמוקעג ןָאינ צולָאװער עסיורג יד

 ןעיירעביור עבכילצעזעגנוא ןוא עכילצעזעג ,טעטכינרעֿפ ךילצנענ

 זיב ,םיוט ןעמ ;זדלַאװעג רעייז ןענומָאק יד וע 20

 עכלעוו
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 עסיוועג ןעֿפור ךַארּפש-טֿפַאשנעסיװ רעד ןיא סָאװ ,זיא סָאד

 -דנַאל עלַאנומָאק יד ןוֿפ "טיוט 0 כילריטַאנ, םעד ןעררעה

 ,עצעזעג עשימָאנָאקע ןוֿפ סולֿפני נעגייא 8 + ִס 24 ער 8 ל 'ׂ = = | ++ ונ
 גנוטכַאלשסיוא יד ןעֿפורנָא יא ןעמ טָאה םוג ױזַא טקנופ
 א דלעֿפ-טכַאלש ן'ףיוא ןעטַאדלָאס דנעזיוט טרעדנוה ַא ןוֿפ

 זיא ,ךײרקנַארֿפ ןיא טריסַאּפ טָאה סָאװ ,עבל
 ,לַארעביא ,ךיירטסע ,רנַאלשטייד ,ןעיגלעב ןיא ןעוועג ךיוא
 עשיװַאלס יד ןוֿפ עמהַאנסױא יד טימ ,ַאּפָארײא ץנַאג רעביא
 7 ,רעדנעל

 ןענייז ןענומָאק יד ןעװ ,ןעטייצ יד סָאד ענרָאמ זיא סע
 ַאּפָארַײא ץנַאג .רעביא ןענייז ,ןערָאװעג טרעטשוצ ןוא טבױרַאב
 -רעֿפ לעסיבַא ןענַײז ןערָאהטעמ יד רָאנ ,עבלעזיד ןוא ענייא

 -וצנֶא טעשוַאװטָא טינ ךיז יז ןעבָאה דנַאלגנע ןיא .ןעדעיש
 רַאֿפ ןעטלַאהעג ןעבָאה ייז ,עצעזעג-טלַאװעג עכלעזַא ןעמהענ
 סע ןעבָאה ייז יװ ,דנעזױט עכילטע ַא ןעוָאלסױרַא רעגילק
 ןעלעיצעּפס ןעדעי רַאֿפ ,"ןעטקַא-סגנומהַאצנייא, ,ןעֿפורעג
 טנעמַאלרַאפ רעד טָאה לַאֿפ ןעדעי ייב ךילריטַאנ ןוא ;לַאֿפ
 ןוא ,ןערעװ ןעמונעגקעװַא לָאז דנַאל סָאד זַא ,ןעועג םיכסמ
 טכער סָאד ןעבָאה לָאז (ץערָאּפ רער) ,"רייווקס,, רער סָאד
 -עג טָאה רע עכלעוו םורַא ,דנַאל עכילטֿפַאשניײמעג יד ףיוא

 ,דנַאלשטיײד ,ןעיגלעב ןיא רימ ןעניֿפעג עבלעז סָאר
 רעדנַא ןַא רעדָא  ַאוַא ףיוא ןוא ,ןעינַאפש ןיא ןוא |

 זיא דנַאל עלַאנומָאק יד ןוֿפ גנופַאכרעֿפ עכילנעזרעפ גע
 ןוֿפ ןערהָאי רעגיעֿפוֿפ יד ןיא ןערָאװעג טמָאקלָאֿפרעֿפ טעמכ

 ייב ןעבילברַאֿפ רָאנ ןענייז ןערעיוב יד ,טרעדנוהרהָאי |
 ַאזַא ףיױא טָא ,דנַאל 0 יט רעייז ןוֿפ ךעלקערב
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 -עיוב יד טימ טרהיֿפעגֿפױא ךיז--טַאַאמש רעד---רעטכיר ןוא
 -יטש עטצעל רעייז ןוֿפ ןעביורעב וצ ןעצנַאג ןיא ייז םוא ןער
 ןוא דנעלע ןוֿפ ןעצישעב טנעקעג ייז טָאה סָאװ  ,דנַאל לעּק
 ,ײרעֿפַאלקש עשימָאנָאקע

 -קנַאס ןוא גידנעריזינַאנרָא ,טַאַאטש רעד ןעד טָאה רעבָא
 -ניא יד ןעריטקעפסער טנעקעג בור ןעזעיד גידנערינָאיצ
 ןעלַאקָאל ןוֿפ ןַאגרָא ןַא סלַא ,ענומָאק רעד ןוֿפ ןָאיצומיטס

 ,םינ םיוועג
 םוא ,ךיז ןעשיווצ ךיז ןעגינײארעֿפ וצ רעגריב ןעזָאל וצ

 ךָאד סע טלָאװ ןענָאיצקנוֿפ-סטַאַאטש עסיוועג ןעמענ

 -רעֿפ טַאַאמש רעד ,טסבלעז ךיז ןיא ךורפשרעדעיװ ַא ןעוועג

 ענייז ןוֿפ גנוֿפרַאװרעטנוא עטקעריד ןוא עכילנעזורעפ טגנַאל

 טגנַאלרעֿפ רע .,ןעטנעגַא ןוֿפ עֿפליה יד ןהָא ןענַאהטרעטנּוא
 ַא ןעביולרע טינ ןעק רע ,טֿפַאשטכענק ןיא טייהכיילג

 ,טַאַאמש ַא ןיא
 -יױהעגנָא ךיז טָאה טַאַאטש רעד יוװ ,לענש ױזַא .,םורַאד

 טָאה ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכעז םעד ןיא ןעױבוצֿפױא ןעּב
 -ניברעֿפ עלַא ןוֿפ גנורעטשוצ יד טימ לא נַאֿפעגנָא ךיילג רע

 ןיא יװ ,רעגריב יד ןעשיווצ טריטסיזקע ןעבָאה סָאװ ,ןעגנוד
 ןעמָאנ םעד רעטנוא ןעװ ןוא ,רעֿפרעד יד ןיא ױזַא טעטש יד

 ןוֿפ ןעטָאש ַא ןעזָאלעגוצ יז טָאה "ןעגנוטכירנייא עלַאֿפיצינומ,

 זיא--טייקגיגנעהבַאהנוא ן טינ אמה
 -ַאגסױא-טַאַאמש יד ןעכַאמ וצ קעווצ םעד טימ ןעוועג רָאנ סָאד

 ןוֿפ עבייר יד ןעביולרע וצ םוא ,רעדָא ;ךילגעמ יו א ןעב

 םעד ןוֿפ ןובשח םעד ףיוא ןערעוו וצ רעכייר ךאנ ץניווארפ רעד

 זיא ןוא ,טצעי זיב דנַאלגנע ןיא לַאֿפ רעד ןעוועג זיא םע יװ ,קלָאֿפ

 ,םיגהנמ ןוא ןענָאיצוטיטסניא ערהיא ןיא ןעבילברַאֿפ יװַא ךָאנ
 ץעועג-גהנמ רעד ,ןײטשרַאֿפ וצ טכייל רעייז זיא סָאד



 = וע ===

 הער ןוא ןעּבעל ןעגיגנײהבַאהנוא ןעלַאקָאל ַא וצ ךיז טגיינ
 יר .טכַאמ רעטריילַארטנעצ ַא וצ טבערטש ץע

 סָאר ןעטיוט וומ םנייא ;ןעמַאוצ ןעבע'

 -םעּב םַא ? טכַאמ עטריזילַארטנעצ ַא םע טניימ ס
 רניוװ רעד :לעיפשייב רעדנעגלָאֿפ ןערהעלקרע ס

 סע ומ ,געװ ןעטימ ןיא טגיל רע |
 סרעביירש ןהעצֿפוֿפ ַא ןוֿפ דנעה יד ךרור ןהעגכרוד רעהי

 ןעװֿפ ןעטנעמוקָאד גיצֿפוֿפ ַא יװ רהעמ ,םוירעטסינימ ןיא
 טֿפַאשעגבָא ןענעק לָאז םיוב רעד זיב ,ןערעו ןעבירשעגנָא
 טרָאט גנונכער םענעגייא רעייא ףיוא ןיילַא ;נעװ ןוֿפ ןערעוו

 סָאד טלָאװ םעלַא ךָאנ !ןעװעג סָאד רָאנ סע טלָאװ ןוא
 ַא וא רהעמ סעקינוװָאנשמ דנעזוט ןהעצ
 זיא סָאד סָאװ ,ןעבַאנסױא רהעמ קנַארֿפ

 זיא ָאד רעּבָא ,גנונדרָא ןוֿפ רעבַאהביל 'יד ר

 (ילימ דנעזיומ

= = 
 ַאֿפ "ז טייקגיניילק,

 רעד ,סערעגרע סָאװטע לעיֿפ ךָאנ דנורג ן'ףיוא

 -ענ דנעויוט ַא ןעבָאה ףרָאד

 טֿפַאשרַאבכַאנ ,עימָאנָאקע וו

 רעבָא .ןעּכַאז יילרעדנעזיוט ןוֿפ גנורהיֿפסױא יד רַאֿפ ןעגינייא
 - רע .ןעגיניײארעֿפ וצ ךיז ןעביולרע םינ יז ןעק טַאַאטש רעד

 טימרעה ,רעטכיר ַא ןּוא ייצילָאּפ ,רעטסירפ ַא ,להוש ַא ייז טי
 א א יז ןעסערעטניא ערעדנַא ןעלַאז ןוא ,ןייז ןעדעירֿפוצ יז |

 ,טַאַאטש ןוא עּכריק רעד וצ ןעדנעו ךיז יז ןעזומ ,ןעװַאי
 | יד רַאֿפ ןעטָאברעֿפ גנערטש ןעוועג סע זיא 1883 ויב

 | וא ,ךיז ןעגינײארעֿפ וצ ךיײרקנַארֿפ ןוֿפ רענהָאװניײא-ףרָאד
 .רערלעֿפ ערעייז רַאֿפ גנוגיטסימעב תופתושב ןעֿפױק וצ רָאנ ןעוו
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 םעזיד ןעבעגעג קילבופער יד טָאה 1880-1883 ןיא רָאנ ןוא

 רעביא טמימשענ ךיױא טָאה יז ןעו ,ןערעױב יד וצ טכער

 ,רעטײברַא-טָאטש יד ןוֿפ גנוגינײארעֿפ יד רַאֿפ עצעזעג עועיד

 טכַאמעג ףפמוטש ןעטײקגיהעֿפ ערעזנוא טימ ,רימ ןוא

 -טרָאֿפ םעּד רעביא ךיז ןעײרֿפ ,גנוהיצרע-טַאַאמש יד ךרוד
 ןוא ,טכַאמעג ןעבָאה םנָאיני רעטײברַא-דנַאל יד סָאװ ,םירש
 סעועיד סָאד ,קנַאדעג םעד ייב םיױר טינ רָאנ ןערעװ רימ

 ןענייז ןערעױב יד ןעכלעװ ןוֿפ ,ךיז ןעגינײארעֿפ וצ טּכער

 עטרעדנוהרהָאי עצנַאג רַאֿפ טרעהעג ןעבָאה טבױרַאב

 -בייל ַא רעדָא רעײרֿפ ַא ןייז טגעמעג רע טָאה ,ןעדעי וצ

 וצ סע ןעביולג רימ ,ןענייז רימ סָאװ ,ןעֿפַא 6 ,רענעגייא

 ,"עיטַארקַאמעד יד ןוֿפ געיז רעד, ,ןייז

 ןעבָאה / רימ סָאװ ,טייהמוה ןופ = רעד זיא סָאד

 ןוא גנוהיצרע-טַאַאטש ענעברָאדר 2 נוא ךרוד טכיירגרעד
 ,עלייהמרואר ןָאֿפ-טַאַאט א ערעונוא ךרוד

9 

 -ניא עבילטֿפַאשלעזעג עבלעוו דנעגריא טָאה רהיא ֿבױא;

 רעדָא עכריק יד טעב ,ףרָאד ןיא רעדָא טָאטש ןיא ןעפערעט

 זיא ךייא רעבָא .ייז ףױא גנטכַא ןעבעג וצ טַאַאטש םעד
 -ניירב וצ ידכ טקעריד ךיו ןעגינײארַאֿפ וצ ןעטָאברעֿפ גנערטש

 ."ךיז ןעשיווצ סולש ַא וצ םעלַא ןעג

 טרעה עמ לוק-רעדעיוו- סעמעוו 0 רָאֿפ יד זיא סָאד

 ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכעו םעד טייז ַאּפָאריײא ץנַאג רעביא
 סָאװ ,ןעטירד םעד דרַאװדע ןוֿפ ם סא רע-ץעזעג םעד ןיא ןיוש

 ןעט-14 םעד ןוֿפ עדנע יד ייב ןערָאװע :
 ןעועל ,טרעדניהרהָאי

 עטריזינַאגרָא ,ןעגנולמַאורעֿפ ,ןעגנוגינײארעֿפ עלַא

 -עג ןיוש ןענייז סָאװ ?מ ןוא עצעועג ,ןעטֿפַאשלעועֶג

 יד ןוֿפ ןערעװ טכַאמעג ךָאנ ןעלעװ רעדָא ןערָאװעג טכַאמ



 ּמ יד ןעװ ןוא ,"לטובמ ןוא לטב רַאֿפ

 טקירדרעטנוא עו ,םערעג ןעבָאה רימ עכלעוו ןוֿפ ,ןעגנובייה

 הפצוח עכילריטַאנ | ם

 ערורב ,ןעכעצ א ףיוא סם

 -רַאֿפ ןעבָאה סָאװ ,ןענָאיצ

 ןעדעי ןעגייצ סָאװ זיי וקָאד עסַאמ ַא טריטסיזקע סע ואוו

 -בעלסיב .זייווכעלסיב .,גנוטכינרַאֿפ עמַאזיורג עזעיד ןוֿפ טירט

 8 דנַאה ערעווש ןייז טג ײלעגֿפױרַא טַאַאמש רעד טָאה זייוו

 רעֿפ ,טקיררעג ייז טָאה רע ,ןעטֿפַאשרעדורב ןוא ןעכעצ עלַא

 ,תוחמש ערעייז ,ןעגנודניברעֿפ ערעייז טעטכינרעֿפ טָאה ,טגלָאֿפ

 ענייז יז ףױא ןעגנואוצעגֿפױרַא טָאה ןוא ,ע רעטלע ערעייז

 םער ייב ןוא ,רעטכיר ענעגייא ענייז ,סעקינוװָאנישט ענ

 -ער רעד רעטנוא ,טרעדנוהרהָאי ןעט נ

 טסָארפ רָאנ טַאַאטש רעד טָאה ןעטכַא םעד ירנעה

 ןהֶא רָאנ טַאהעג ןעבָאה ןעכעצ יד סָאװ ,סעלו

 טרהיֿפעגסױא יירעביור ַא א נג ויא סָאד ,סעינָאמערעצ םוש

 -ז 1.
. 

 -  ׁש:

 עכילטֿפַאשנעסיװ א סָאד א יירעביור ענעֿפָא
 יד ןוֿפ טױט "ןעכילריטַאנ; םעד סעלַא רָאֿפ ןעטסימָאנָאקע
 !עצעזעג עשימָאנָאקע ןוֿפ סולֿפניא םעד רעטנוא ןעכעצ

 וצ טַאַאטש ַא רַאֿפ ןעוועג ךילגעמ סע זיא ,ךילקריוו ןוא
 טימ ןָאיצַאינַאגרָא דיירט ַא רעדָא ךעצ ַא ךיז ייב ןערייל
 ?תורוס ערהיא ,עסַאק רהיא ,ץילימ רהיא ,רעטכיר ערהיא



 טַאַאטש ַא; ער ַאוַא זיא רענעמ-סטַאַאטש יד רַאֿפ
 םעד ןעטכינרַאֿפ טזומעג טָאה טַאַאמש רעד ,"טַאַאטש ַא ןיא
 ןיא רעביא םעטכינרעֿפ ךיוא םהיא טָאה רע ןוא ,ךעצ

 ,ןעימעהָאב ןיא ,דנַאלשטיײד ןיא ,ךײרקנַארֿפ ןיא ,דנַאלגנע

 ןעטוג ַא םלַא ,ךעצ ַא ןוֿפ ןעטַאש םעד רָאנ גידנע זָאלרעביא

 ןוֿפ לייהט ַא סלַא ,עסַאק-סטו יי יד רַאֿפ טנעמורטסניא

 ,ןישַאמ-סנַאיצַארטסינימדַא רעסיורג רעד
 יד .ןעכעצ יד סָאר .,טניוטשרע יי רימ ןעלָאז -- ןוא

 ןוֿפ ןערָאװעג טבױרַאב ןענייז יז יװ םעד ךָאנ ,םנָאינוי-דיירט
 ךָאנ ;ן בעל רע'תמא רעייז ןעוועג רעהירֿפ זיא סָאװ ,סעלַא ע

 ןוֿפ ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא ןענייז ייז יװ ,םעד

 ןעטנהעצכַא םעד ןיא ןערָאװעג ןענייז ,עטמַאעב עבילגינעק י

 יד ןוֿפ גנולקי ומנע יד רַאֿפ גנורעטש ַא רָאנ א

 -על עמַאס סָאר ןעוועג ןענייז יז יװ ,םעד ךָאנ ,עירטסודניא
2 : 

 ַאמש רעד ?רעהירֿפ עטרעדנוהרהָאי רעיֿפ סערגָארפ ןוֿפ ןעּב
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 רע סָאװ ,טימרעד טלעטשעג ןעדירֿפוצ טינ ךיז םָאה רע
 -ַאגרָא ערעייז ןוֿפ ירקות ירד םעטכינרַא

 טיונ-סנעבעל ַא יז רַאֿפ ןעוועג זיא סָאר סָאו
 ,טימרעד טלעטשעג ןעדעירֿפוצ טינ ךיז טָאה רע ;םייקנידנעוו
 טָאה רע ,רעמיהטכייר ערעייז עלַא טריקסיֿפנָאק טָאה רע סָאװ
 -קנוֿפ עשימָאנָאקע ערעייז עלַא ןעמונעג קעװַא ךיז רַאֿפ ךיוא
 ,ןענָאיצ

 ריירט ַא ןיא ןעוו ,רעטלַא-לעטימ םעד ןוֿפ טָאמש ַא ןיא
 ייווצ ןעוו רעדָא ,ןעסערעטניא עדעישרעֿפ טעװַאיעג ךיז ןעּבָאה
 רעדנַא ןייק זיא ,סָאװמע רעביא םגעירקעג ךיז ןעבָאה ןעכעצ
 טזומעג ןעבָאה יז ,ןילַא טָאמש יד יװ ,ןעוועג טינ רעכַאמ-םולש
 עכלעוו דנעגריא ןעניֿפעג וצ ,ךיז ןעשיווצ ךַאמבָא ןַא וצ ןעמוק
 -נעגעג ןעװעג ןענייז ךיז ןעשיווצ ןעכעצ עלַא ךיוא ,הרשּפ

 א, דו א
 ש 2 4 ויי



 =עג רעמיא זיִא הרשפ ַא ןוא ,טאטש -ןיא טגינײארַאֿפ גיט

 ןעמ טאה ,גיטיונ ןעוװעג זיא סע ןעו ןוא ;ןעראוועג ןענוֿפ
 ךיז ףיוא ןעמונעג טאה סאוו טאטש רעטייווצ ַא וצ טרילעּפַא
 ,ןירעכַאמ הרשפ ַא ןוֿפ עלָאר יד

 ןעבױהעגנָא טָאה טַאַאטש רעד סָאװ ,רעבָא טייצ רעד ןוֿפ

 ,רעּכַאמ הרשפ רעגיצנייא רעד ןערֶא ןע
 -עבנוא ץנַאנ להָאמ סעכנַאמ ,ןעטייקגימיירטש עלַאקָאל עלַא
 לעטעטש עטסנעלק יד ןיא ,ערנעטייד

 ָאֿפ טֿפרַאדעב ןעבָאה ,רעניואוונייא

 נעמַאלרַאּפ םעד רעדָא א םעד

 ןשילגנע םעד ןהעז צ
 וֿפ עדנעזיוט אי טצײלֿפרַאֿפ ךילבעטשכוב טנעמַאלרַאפ

 .ןעײרעקנַאצ עלַאקָאל עדנעטיידעבנוא רעביא ןעטנעמוק

 ןוֿפ עדנעזױט ןעבָאה וצ גידנעווטיונ ןערָאװעג סע זיא |
 ,ןעזעל ,ןעריציֿפיסאלק וצ םוא ,טָאטש טפיוה יד ןיא עטמַאעב
 עדעי ןעטכַארטעב וצ ,ןעטנעמוקָאד עזעיד עלַא ןעלייהטרוו עב
 וצ יװ ,דרעֿפ ַא ןעדימש וצ יװ ןערילונער וצ ,,טייהלעצניי
 ןוא לעסעֿפ ַא ןעכַאמ ,גניררעה ןעצלַאז וצ ,טניווייל ןעּכיילּב

 ,דנע ןַא ןהָא ױזַא
 רעד טָאה דלַאב ,סעלַא ןעוועג טינ ךָאנ זיא סָאד רעבָא

 םעד ,לעדנַאה םעד דנעה ענייז ןיא טּפַאכרַאֿפ ךיוא טַאַאטש
 םעד ןיא טָאה רע ,דנַאלסױא ךָאנ תורוחס

 םהיא טָאה רע ןוא---ןערעוו וצ ךייר לעטימ ַא

 חוכיו ַא ןעוועג זיא סע ןעװ רעהירֿפ ,ךיז רַא
 ןעטריטרָאפסקע ןוֿפ טרעװ םעד ןעגעוו טעטש ייווצ ןעשיווצ

 לעסעֿפ יד יװ רעדָא ,לָאװ םעד ןוֿפ טייקנייר יד ןעגעו ,ךוט
 ַא טַאהעג טעטש ייווצ יד ןעבָאה = סיורג לָאז גנירעה
 טנעקעג טינ ךיז ןעשיווצ ןעבָאה ייז ןעוװ ,ךיז ןעשיווצ הנעט
 ;טרָאטש .עטירד ַא וצ טעדנעוועג ךיז יז ןעבָאה גיי

 ןוֿפ ע

 ַא ןוֿפ 5 סלאפשעג יה ןיא מ

 ןע

 ו

4 

 ןי*

 העזעג לעדנַאה
 םבי רעגקע וַא

 וֿפ ןעקישקעװַא

* 
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 סערַאדנָאב רעדָא רעבעװ ןוֿפ ,ןעבעצ ןוֿפ סערגנָאק ַא רעדָא
 -רוא רעייז ןעבעג ןעלָאז יז םוא ,ןערָאװעג ןעֿפורעבנײא זיא

 ,עגַארֿפ עזעיר

 ןוא ענעצס יד ףיוא ףױרַא טַאַאמש רעד ויא רעבָא טצעי

 ןעמכילש וצ ןוא ןערילוגער וצ א ףױא ןעמונעג םע טָאה

 ןיא רעדָא וירַאפ ןיא ,רעטנעצ םעד ןוֿפ ןעטויפסיד עלַא עזעיד

 סיורג יװ טרילונער רע טָאה עטמַאעב ענייז ךרוד ןָאדנָאל

 לעיֿפיװ ,ןייז לָאז סע-ךומ ַא רַאֿפ סָאװ ,ךעלסעֿפ יד ןַײז ןעלָאז

 -נײרַא ךיז טָאה רע ,טרָאװ ןייא טימ ,ןעטַאק ןייז לָאז טרָאד

 -ניא רעדעי ןוֿפ ןעטייהלעג ;ניא עטסנעלק יר ןיא טשימעג

 ,עירטסוד
 ךיו טָאה ץכַאשימנײרַא ַאזַא סָאװ טימ ,טסייוו רהיא

 טַאַאטש ןוֿפ עלָארטנָאק יד רעטנוא עירטסודניא יד :טגידנעעג

 -רהָאי ןעטֿפלע םעד ןיא ןעברַאטשסױא ןייב ןעמלַאהעג טָאה
 ,טרעדנוה

 סעקיפ םינילעס ָאטונעװענעב ןוֿפ ןערָאװעג זיא סָאװ
 יד ןוא --- ,ןעדנואװשרַאֿפ -- ? טַאַאמש ןוֿפ ץוש םעד רעטנוא
 -נעפרַאק ןוא רערעױמ ןוֿפ ןעכעצ ענעי ןוֿפ ערוטקעטיּכרַא

 ךָאנ ןערעדנואווַאב רימ ןעטײברַא עבילטסני |
 ונָאמ עכילסעה-ךילקערש יד ףיױא קוק ַא רָאנ םוהמ ?טצעי

 לב ןייא טימ ןוא ,עדָאירעּפ-טַאַאטש רעד ןוֿפ א

 רָאטשעג זיא רוטקעטיכרַא יד זַא ,

 טנעקעג טינ יז טָאה רַאגָאז טצעי זיב סָאד ,ןעברָאמשעג ױזַא

 רהיא טָאה טַאַאטש רעד סָאװ ,פַאלק םעד ןוֿפ ןערעװ ןעזענעג

 ,טגנַאלרעד
 ןוֿפ ןעיירעבעוו עכילטסניק יד ןוֿפ ןערָאװעג זיא סָאװ

 ע ע ג זיא םָאװ ? דנַאלָאה ןוֿפ ךומ יד ןוֿפ ,םגורב

 ןעבָאה עכלעװ ןוא טײברַא רעייז ןיא גיצניק ױזַא ;ןעדימש

 -עמ ןערַאבקנַאדנוא ןעזעיד ןופ ןעטײברַאוצסױא ןענַאטשרע

 2 ט = 2
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 זיא סָאװ ?ןענָאיצַארָאקע

 יד ,תוכאלמ ילע

 עטסכייר ןוא עטסנ : 4 = 4 : = ש

 ערעדנַא עלַא יד ןוֿפ ןערָאװעג

 םמיישודוצ יייז ןוֿפ רייה ?רעריװַארג יד ,רעססַאפוצ יד ,רעכַאמ

 יע

 : ַו
 ב) ) וו 6 |

 עי"
 ןיא לעגנַאמ בעילוצ טכַאמעגנוא יָא גיסיירד רַאֿפ ןעבילבעג

 ַא

 ץכַאשימנײרַא יד ןוֿפ טַאטלועיי רעד ןעװעג זיא סָאד
 טַאַאטש רעד סָאװ ,םעלַא ,עירטסודניא יד ןיא טַאַאטש םעד ןוֿפ

 ן זיא ,ןָאהטעגֿפױא ַאי טָאה

 24 4{, " ז: יי; = א א רע
1 

|| 
4 

 = 2 ו/ צ
: 

 עג

 ו
 סא רַאֿפ טכַאמעג ןפוא ַאזַא ףיוא

 ר ןוֿפ תוברוה ערנעלע עועיד ט
 טקירדרעטנוא ןוא טשטעווקוצ ןענייז סָאװ

 4 ויי א יי

 יי

= ++ 

, 
 רָאנָאקע "עכילטֿפַאשנעסיװ} ןעבָאה ,טַאַאטש ם'ןוֿפ ןערָאװעג
 יד טיּמ םייהנעסיוונוא רעסיורג רעייז ןיא ןעטיברַאֿפ ןעטסימ
 טָאה ןָאיצולָאװער עסיורג יד סָאװ !רעטלַא-לעטימ ןוֿפ ןעכעצ
 טינ סע יא ,עירטסודניא רעד וצ ךילדעש יא טעטכינרַאֿפ
 -יטש ַא רָאנ ,ןָאינוי-ריירט רעד רַאגָאז רעדָא ךעצ רעד ןעוועג
 װ ,ןערָאװעג זיא סָאװ ,ןישַאמ ענעזעוועג לָאמַא ןַא ןוֿפ לעק
 ,ךילדעש ךיוא ױזַא ,זָאלצונ

 ןיא טוג ןעמונעג ךיז טָאה ןָאיצולָאװער יד סָאװ רענָא
 ם'ןוֿפ טכַאמ יד ןעוועג זיא סָאד -- ןעֿפַאשוצבָא טינ טכַא

 ,ףַאלקש-קירבַאֿפ םעד רעביא יוא עירטסודניא יד רעביא טַאַאטש



=== 1000 == 

 -טַאטש סטָאה סָאװ ,ןָאיסוקסיד יד ךָאנ רהיא טק

 יי ןעבכילקער ׁש םעד א נָאק םעד ףיוא

 יז גאל ק יד ףיוא ? קיירטס ַא
 וי ן

 אה ןײלַא םַאַאמש 6 טי ןָאישנעװנָאק יד טָאה

 ןעד רע טעטיידעב ?גנוניימ ערעֿפעיט ַא
 -לעועג רעצנַאג רעד וצ טַאַאטש םעד

 םעד ןוא ןעטסנעמָאקלָאֿפ רהיא אקעי טָאה 0 ,טֿפַאש
 ?38 ן סומויניבָאקַאי םעד ןיא קורדסיוא ןעשיגָאל-טּפּכעה

 ןילַא רע !טַאַאמש םוצ טייג א ַא טָאה רהיא בוא

 א ט

 טינ טָאה--רעבָא ,ןָאיצולָאװער עשיזױצנַארֿפ יד 0 רעטקַאר

: : 

 ן

 וֿפ ןעגַאלק יר ןעכַאמ וצ םוג טֿכער סָאד טָאה
 ---ןעגיניײארעֿפ ךיז טלָאז רהיא טגנ : ;בנַא סָאװ .ןענַאהטרעט
 =עג קילבופער .יד ְךיִז טָאה ןיז ןעזעיד ןיא טָא !ריכוהלמ סח

 קא ןוא ןייא ןעֿפו

 סָאד טסילַאיצָאס רעשיניבָאקַאי רעד טינ ןעד טקנעד ןוא
 טײקֿפעיט יד טקירדענסיוא ןָאישנעװנָאק יד טינ טָאה ?} עבלעז
 רהיא ןעוועג זיא סָאװ ,קיגָאל עֿפרַאש יד טימ קנַארעג ןייז ןוֿפ
 א 7 ױזַא

 המנשה יד זיא ןָאישנעװנָאק יד ןוֿפ רעֿפטנע ןעזעיד ןיא
 -רעֿפ ײלרעלַא וצ ןעטַאַאטש עלַא ןוֿפ גט יד ןוֿפ ץנעסע
 םינ טכַאמ ,ןעטֿפַאשלעועג-טַאװירפ עלַא וצ ןוא ןעגנוגינייא
 טגנַאלעבנַא סָאװ .ןעבערטשעב ייז ןעקעווצ ַא רַאֿפ סָאװ ,םיוא
 -סור ןיא טכַארטעב טצעי ךָאנ רַאגָאז רע טרעװ ,קיירטס ַא
 םעד ןעגעג הטַאררעֿפ ןעטסכעה ןוֿפ ןעכערברַאֿפ ַא םלַא דנַאל

 מָאה .רעסעב לעיֿפ טינ ךיוא זיא דנַאלשטיײד ןיא .טַאַאטש

5 



 = יע ==

 וצ טרילעפַא; :טגָאזעג גנַאל טינ טל הלא רעגנוי רעד ךָאד
 ןָאהט וצ ןעביױלרע לָאמַא ךיז טלָאז רהיא בוא רעבָא !רימ
 -עב יד ןעכַאמ סיװעג רהיא טעװ ,ןיילַא ךיז רַאֿפ סָאװמע
 זיא םע ."ןעטַאדלָאס עניימ ןוֿפ ןעסקיב יד טימ טֿפַאשטנַאק
 -גנע ןיא רַאגָאז ןוא ,ךײרקנַארֿפ ןיא עבלעו סָאד ךָאנ טעמכ

 -יורּבעג ,ףפמַאק ןעגירהָאי טרעדנוה ַא ךָאנ טשרע רָאנ ,דנַא

 רַאֿפ זיפש םערי ,ןעטֿפַאשלעועג עמייהעג לעטימ םלַא גידנעכ

 רעטנוא רעוװלוֿפ-ןָאיזָאלּפסקע ,םרעטסיימ ןוא סרעהטעררַא

 רָאנ (1800 רהָאי ןיא טריסַאפ ךָאנ טָאה = עירענישַאמ יד
 וצ ןעגנַֿפעגנָא רעטײברַא עשילגנע יד ןעבָא

 דלַאב סע ןעלעװ ייז ןוא .ןעקיירטס וצ טכע

= 

0 
 + רוי

 יי

 יד ןיא ןעלַאֿפנײרַא טינ רָאנ ןעלעוו יז בוא ,ןעבָאה ךילצנעג

 טיט יז רַאֿפ טָאה טַאַאטש רעד סָאװ ,סעקטסַאפ

 עג ַא רעכַאמ הרשפ ןעכילצע ְךַאֿפ ךיז ןעכַאמ וצ גידנעכוז

 ,ץעזעג-ןעדנוטש-טכַא 6 ןעבעג ייז רע לָאז רַאֿפרעד ןוא
 !עֿפּפמעק .עכילקערש ןוֿפ טרעדנוהרהָאי ַא יװ ,רהעמ

 ןענייז לעיֿפיװ !ןעדייל ַא רַאֿפ סָאװ ,עֿפּפמעק ַא רַאֿפ סָאװ ןוא
 סָאד ןענייז קו !עסינגנעֿפעג יד ןיא ןעברָאטשעגסױא סָאד
 -נַאֿפעג ןוא ןעסָאשעג ,ןעילַארטסױא ךָאנ ןערָאװעג טקישרַאֿפ
 =רַאֿפ וצ ךיז טכער סָאד ןעגירק וצ קירוצ םוא אי ןעג
 -עיװ וצ רעימ טינ רעװ ךיא) ןַאמ רעדעי סעכלעוו ,ןעגינייא
 ,טַאהעגנ טָאה רענעגייא-בייל רעדָא רעײרֿפ ,(סע ןעלָאהרעד
 דנַאה ערעווש ןייז טגײלעגֿפױרַא טָאה טַאַאמש רעד רעדייא
 ,ןעטֿפַאשלעזעג יר ףיוא

 ןערָאװעג טלעדנַאהעב רעטײברַא רעד רָאנ זיא רעבָא

 ? רעגייטש ַאזַא ףיוא

 אֿפוג עיזַאושזרוב יד סָאװ ,עֿפּפמעק יד ןוֿפ רָאנ ט א

 סָאד ןעגירק וצ םוא ,טַאַאטש ן'טימ ןעכַאמ ךרוד טזומעג טָאה

 ןעטֿפַאשלעזעג עלעיצרעמָאק ןיא ךיז ןעגינײארעֿפ וצ טכע
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 ,ןעבעגעגכָאנ ןַאר רָאנ טָאה טַאַאמש רעד ןעכלעוו ,טכער ַא--
 ןעמוג ַא ןענוֿפעגסױא ןענײארעֿפ עועיר ןיא טָאה רע ןעװ
 ,עגנילטסניג ענייז רַאֿפ םלָאּפָאנָאמ ןעֿפַאשעב וצ לעטימ ןעטּכייל
 סָאד רַאֿפ עֿפּפמעק יד ןוא .עסַאק יד ךיז ןעלנאושא ןוא

 ןעקנעד וצ ךַאֿפניא רעדָא ןעדייר וצ ,ןעביירש וצ טּכער
 ענייז ךרוד סע טלהעֿפַאב טַאַאמש רעד יװ ,שרעדנַא לעּסיבַא
 עֿפּפמעק יד ןוא ?ןעכריק ןוא ןעטעטיזרעווינוא ,םעימעדַאקַא
 ,ןעועל רָאנ ןייז םע לָאז ןוא ,ןענרעל וצ טכער סָאד רַאֿפ

 -יורבעג טינ ,ךיז רַאֿפ טלַאהעב טַאַאטש רעד סעכלעוו ,טכער

 טכער סָאר רַאגָאז 8 וצ עֿפּפמעק יד ןוא !ּסע גידנעּכ
 יד ןוֿפ גידנעדייר םינ א ,ךילטֿפַאשנײמעג ןעריװמַא וצ ךיז
 וצ םוא ,ןערעוו טכַאמעג ךרוד ךָאנ ןעֿפרַאד עכלעוו ,תומחלמ
 םענעגייא ןַא ךיז רַאֿפ ןעלהעװ וצ םױא טכער סָאד ןעגירק
 יא סָאװ ,ךַאז ַא) .עצעזעג ענעגייא ןעכַאמ רערָא ,רעטכיר
 גיטכעמ ויא טַאַאמטש רעדייא ,גנוריסַאפ עכילנעטַא ןעוועג
 יד ןָא ונוא וי עבלעו ,עֿפּפמעק יר רעדָא (ןערָאװעג
 ןעשנעמ טעשטומעג ,רעביב טנערבעַאֿפ טָאה ימ ןעו ,ןעטייצ
 ! ןּפוא ןעטסכילרעדיוש ן'ףיוא

 ,ןעלהָאצ ןעוומ רימ סָאװ ,םעסקעט יד טכַארטעב ןַאר
 םוא ,ןעדנוֿפרע טָאה טַאַאמש רעד עכלעוו ,עֿפַאװ ַא זיא סָאד

 עסיורג יד ןעריניאור וצ ,ליגרָאג ם'ייב ןעסַאמ יד ןעטלַאה וצ
 קעווצ םעד וצ ןוא ןעריגער סָאװ +,יד עטסנוג וצ להָאצ
 רעד ןיא ןעטסָאק .ןוא ןעגנולייהמוצ עלַא יד ןעטלַאהוצֿפױא
 ,טֿפַאשלעזעג

 עב

== + 
 טי

 ופ
= + 

 טַאַאטש ןייק עבלעװ ןהָא ,תומחלמ יד טכַאדז

 --ןעטל ַאהֿפױא ךיז גנַאל טינ ןעק ןוא ןעמוק דנַאט

 יװ לענש ױ.ַא ,טייקגידנעוומיונ ַא וצ ןערעװ סָאװ ,תומחלמ
 טֿפור סָאד לייוו) דנַאל קיטש עסיוועג ַא סָאד ,וצ ןעביג ריִמ

 עדַארג ןענייז סָאװ ,ןעסערעטניא ןעבָאה ןעק (טַאַאטש ךיז



 טקנעד ,םינכש ענייז ז ןוֿפ וֿפ ןעסערעטניא יד וצ טצעזעגנענעגטנע
 ךָאנ ןעלעוו סָאװ תומחלמ יד ןוא עגיטצעי ,ענעגַאגרעֿפ יד ןוֿפ

 ןענעק טעװ טייהשנעמ עטקירדרעטנוא יד רעדייא ,ןעמוק
 -סלערנַאה עיינ רַאֿפ ;עפו יד ןוֿפ טקנעד ,ןעמעהטָאֿפױא ײרֿפ
 !סעירעּפמיא עלַאינָאלָאק ןעֿפַאשעב וצ םוא ,תומחלמ ןוֿפ רעצעלפ
 וצ ןעמ טסייװ רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא ךײרקנַארֿפ ןיא ןוא
 רעדרָא ןענואוועג ייס ,המחלמ ַא ײרעֿפַאלקש ַא רַאֿפ סָאװ ,םוג
 ,ךיז טימ טגניירב ,ןערױלרעֿפ

 בָאה ךיא סָאװ ,םעלַא ןוֿפ רעגרע ךָאנ זיא סָאװ ןוא
 ןוֿפ ןעגירק רימ סָאװ גנוהיצרע יד סָאד ,זיא ,טנעכערעגסיוא
 ןעבעל ןיא רעטעפש ,עלוש יד ןיא רעהירֿפ ,טַאַאמש םעד

 ןוֿפ עעדיא יד סָאד ,ךרַאמ רעזנוא ןעברָאדרעֿפ יוזא ט

 םּוא ךיז טלעדנַאװ ןוא טל'פירקרַאֿפ ךילצנעג טרעװ טײהײרֿפ
 ,טייקגינעהטרעטנוא ,טֿפַאשטכענק ןוֿפ עמרָאֿפ ַא ןיא

 וַא ןעקנעד םָאװ ,יד ןעטכַארטעב וצ גירעיורט זיא סע
 סַאה א טפעויר רעייז ן הוש ,ןערענָאיצולָאװער ןענייז יז

 ו
 ,ףירגעב ןעקנילָא מש ןוא ןעגנע רעייז רעבירַא טנייטש טײהײרֿפ
 רעויד ךָאד ןוא ,טַאַאמש םעד ןוֿפ טנרעלעג ןעבָאה ייז ןעכלעוו
 ,טקַאֿפ ַא זיא קילבנַא

 זיא טֿפַאשטכענק ןוֿפ טסייג רעד לייוװ ,םורַאד זיא סָאד
 ןוא .ןעכרַאמ עגנוי יד ןיא ןערָאװעג טפַאזעגני

 וצ םוא ,גָאט ןעגיטנייה זיב ןָאהטעג יװַא ךָאנ טרעװ סע

1 
 סיט | 5 ש 6 אי = 4

 ,טַאַאטש םוצ ןַאהטרעטנוא םעד ןוֿפ ײרעֿפַאלקש יד ןעגיבײארעֿפ

 יד ןוֿפ טקיטשרעד טרעװ עיֿפָאז אליֿפ עכילטײהײרֿפ יד

 -עג זיא עטכישעג יר .עיֿפ אזָאלי ֿפ-םמַאַאטש ערנעֿפַאלקשרעֿפ

 רעטצעל רעד ויב רעטשרע רעד ןוֿפ טײרדרעֿפ ןוא טשלעֿפ

 םוא ,טלעפירקרַאֿפ ןערעװ ןעטֿפַאשנעסיװ-רוטַאנ יד ,לעטייז
 יד .טַאַאטש ןוא עכריק ןוֿפ שטעג-גניליווצ םעד ןענעיד וצ



 : יד ןוֿפ רהעמ ךָאנ ןוא םענלעצנייא םעד ןוֿפ עיגָאלָאכיספ
 -פיוהעב ערהיא ןוֿפ עדעי ןיא טשלעֿפעג טרעװ טֿפַאשלעזעג
 םעד ןוֿפ רנונ-יירד םעד ןעגיטרעֿפטכער וצ םוא ,,,ןעגנוט
 עבלעוו ,לַארָאמ יד רַאגָאז ,ןילת 7 ןוא חלג םעד ,טַאדלָאס
 טײקמַאזכרָאהעג טגידיירפעג עטרעדנוהרהָאי עצנַאג רַאֿפ טָאה
 ,ךוב ןעכילטעג ןעטנַאנעגָאז ַא וצ רעדָא עה יהי א
 -רעטנוא ןעגידיירּפ וצ א םעד וצ טצעי רָאנ ךיז טײרֿפעּב
 -ַארָאמ עטקעריד ענייק טסָאה וד,---טַאַאמש םוצ טייקגינעהט

 ןוֿפ בש ןייד וצ א עשיל : עפָארט ַא וליפא טינ ןכש

 "טַאַאמש םוצ ןענייז ןעגנוטכילֿפרעֿפ ענייד עלַא ;טעטירַאדילָאס

 -גַאט ּפעק יד ןיא ןײרַא זנוא טלירד ימ סָאװ + ,זיא סָאד--
 רהיא !ייז טסעגרַאֿפ--- ,עדניײרֿפ ,םירבה ,םינכש .ךילגעט
 ךרוד  ;ןערעייא .רעלטימרעֿפ םעד ךרוד ןענעק רָאנ יז םזומ
 דנעגוט יד ןעריציטקַארּפ טזומ עלַא ר רהיא ןוא !טַאַאמש םעד

 --פ

: 
 ,ענילפיצסיר ןוא םַאַאמש ןוֿפ גנוכילרעהרַאֿפ עזיד ןוא

 רֿפ יד;,טעמיזרעוו:גואי-רעה .ןוא זעכריקיד עכלעוו רַאֿפ

 םוג א טרעוװ!;?;ןעטיײברַא ןעייטּלראפ עשיסי לָאַפ יד ןוא

 טינ ןעבָאה ןערענָאיצולָאװע סָאד ,טגידיירפעג

 ,ןילהַא 'םינפןיא ךיילג םל - ןעקוקוצנײרַא הטומ

 ש ש
9 

 יש =

 ;וש .ףדח ןוא אט

 ןעטנהעצֿפוֿפ םעד 0 עדנע ידו ייב-.-רעננ לא רָאפ יד יה

 נ טנעקעג ןעבָאה עבלעוו ,טרעדנוהרהָאי

 לָאז םָאװ ,טַאַאטש םעד : רוטַאטקיד

 3 יי נ ו=/ ז ופ = 3 וי 8 8 =1) 5: ׁצ + 2 ,ןעטסילַאיצָאס יד ןעסייוו ױזַא



 יד ןעטכַארטעב רעמַאזקרעמֿפױא ךָאנ םעװ רהיא ןעוו
 רהיא ןעװ ;טרהירעגנָא םיוק כָאה ךיא עכלעוו ,ןעטקַאֿפ עלַא
 יװ ןוא ,עטכישעג ןיא ןעוועג זיא רע יװ ,טַאַאמש םעד טהעז

 רהיא ןעוו ןוא .טנייה ךָאנ רקיע עמַאס ןייז ןיא ךָאנ

 םינ ןעק ןָאיצומיטסניא עכ יוטא

 -רָא רערעדנַא רעדעי יװ ,לייוו ,ןעגנובערטש עלַא

 םינ ןוא קעווצ ןעסיוועג ַא רַאֿפ רָאנ ךיז רע טלעקיווטנע ,ןַאג

 ןיא םעלַא סָאה טמהענ רהיא ןעװ -- ןעקעװצ עלַא רַאֿפ

 וצ ןעּבערטש רימ םורַאװ ,ןײטשרַאֿפ רהיא טעװ ,טכַארמעבנַא

 רֿפַאשלעזעג עבילשנעמ יד ןוֿפ עטכישעג :

 ,ןעשנעמ יד ןעשיווצ טייקגינייא ןייק ןעזָאלוצ וצ טינ םוא ,ןעט

 -ַאיציניא עכילשנעמ : ןוֿפ גנולקיווטנע יד ןערעטש וצ םוא

 ןוא ,ןעטײהײרֿפ עדנעריטסיזקע יד ןעטכינרַאֿפ וצ םוא ,עוויט

 ןעבעלֿפױא רעדיװ רעייז ןעזָאלוצ וצ טינ

 אוו ,ןָאיצוטיטסניא ןַא סָאד ,ןעסייוו רימ ןוא
 ,ההָאי דנעוױט עגינייא טלַא זיא סָאװ ,טײהנעגנַאנרעֿפ

 ערַארעג זיא סָאװ ,קעווצ ַא רַאֿפ ןעכיורבעג ןעזָאל טינ ך

 ךיז טָאה סָאװ ,ןָאיצוטיטסניא ןַא םהיא ןיא ןעהעז רימ

1 

, 

 עכלעו רַאֿפ ,קעווצ םעד ןוֿפ ץַאזנעגעג רעד

 -עג רעביא טקנע ַאֿפ . רַא

 !רימ ןענירק רעֿפטנע ןַא רַאֿפ סָאװ ,עטכיש

 יֹזַא טגנילק סָאװ ,טנעמונרַא ןַא טימ זנוא טרעֿפטנע עמ

 -סיוקע רע}---זנוא ןעמ טגָאז--ָאד ויא טַאַאטש רעד, :שידניק
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 עגיטכעמ עגיטרַאֿפ ַא ךיז טימ טריטנעזערפער רע .,ןיוש טריט
 ַא ןעבַאמ וצ טָאטשנָא םע ןעטבינרַאֿפ םורַאװ ,ןָאיצַאזינַאגרָא

 וצ םוא ,ָאד טצעי זיא רע ,תמא ?ןוֿפרעד..ךיורבעג ןעגיטּכיר
 זיא רע לייוװ ,רַאֿפרעד זיא סָאד רעבָא ,סעטכעלש רָאנ ןָאהט
 רעבָא םעװ רע ןעוװ ,סרָאטַאטַאולּפסקע יד ןוֿפ רנעה יד ןִיִא

 םוצ ןערעװ טצינעגסיוא רע טעװ ,קלָאֿפ ןוֿפ רנעה יד 6 ןייז

 ,קלָאֿפ ןוֿפ קילג םער רַאֿפ ןו א ןעטונ

 סרעלליש ןוֿפ םולה רעד ,םולח רעבלעז רעד יא

 -יוא רעד ןוֿפ ןעּכַאמ וצ גידנעכוזרעֿפ-,ַאזָאֿפ ןוֿפ זיקרואמ

 רעד רעדָא גנואיײרֿפעב רַאֿפ טנעמורטסניא ןַא עיטַארקָאמ

 -עװ ,םיור סַאלָאז ןיא רעטסיר : ח

 -ַאיצָאס ן'רַאֿפ טנעמורטסניא ןַא עכריק יד ןעכַאמ גידנעל

 = ֹוצ
 יו
 יב ; = } 6 - עי

 עי -- ש יו

 ףיוא = ַאר עמ סָאד ,גירעיורמ טינ סע זיא

 ַאוַא ףיוא ןעריטנעמוגרַא סָאװ יד ,לייוו ?ןעטנעמוגרַא עכלעזַא

 םעד טינ = ַײז רעדָא :עריוב וה ןוֿפי ם

 םעד ןוֿפ עלָאר עשירָאטסיה ע'תמא יד ןוֿפ ףירגַאב

 ןָאיצולָאװער עלַאיצ ץָאס יד רָאֿפ ךיז

 רהעז טָאה יז סָאד ,עמרָאֿפ עדנעז

 .ןעגנובערטש עשיטסילַאיצַאס יד טימ
 ,ךירקנַא ַארֿפ ,לעיפשייב ןעטע-קנָא :

 יד סָאד ,לַאֿפ םעד טקרעמַאב טי ,ונוא ןוֿפ עלַא

 ןוֿפ ןעמרָאֿפ רענַאקילבופער ערהיא ץָארט ,קילבופער עמירד

 רעדעי ,שיטסיכרַאנָאמ ןעבילבעג םצעב רעבָא זיא ,גנורעיגער

 טָאה יז סָאװ ,רַאֿפרעד עֿפריװרָאֿפ טכַאמעג רהיא טָאה רענייא

 ,םעד ןוֿפ טינ ָאד דייר ךיא ,ךײרקנַארֿפ טריזינַאקילבופער טינ

 ,ןָאיצולָאװער עלַאיצָאס יד רַאֿפ ןָאהטענ טינרָאג טָאה יז סָאװ

 -ילבופער עכַאֿפנײא יד טרהיֿפעגנײא טינ וליפא טָאה יז ,ןיונ

 עלעסיב סָאר .טסייג ןוא ןעטייהניואוועג ,םיגהנמ עשינַאק



 רַאֿפ רהָאי 25 עטצעל יד ןיא ןערָאװעג ןָאהטעג זיא סָאװ
 -ֿפױא רהעמ עלעסיב ַא רַאֿפ ,ןעבעל ןוֿפ גנוריזיטַארקָאמעד

 -עּפָארײא יד ןיא ןליפא ןערָאװעג ןָאהטעג
 רעכלעוו ןיא ,טייצ יד ןוֿפ ן

 ןעבָאה רימ סָאד ,סע טמװ

 ַא ןעבילבעג יא ךײרקנַארֿפ סָאװ ,ןוֿפרעד

 טימ ןעװעג סע זיא יז יװ ,דַארג ןעבלעז םעד ףיוא טַאַאמש

 ערעייז רָאנ ןעבָאה רעבָאה-טכַאמ יד :

 ַא ןוֿפ ערייבעג עסיורג ץנַאג יד רעבָא ,ןעטיבעגרעביא ןעמענ
 םיור םעד ןוֿפ גנומהַאכַאנ יד ,ןָאיצַאזינַאגרָא עטריזילַארטנעצ
 ןוֿפ רעדער יד ,ןעבילברַאֿפ ןעצ וֿפ

 רעד ןעװ ,ןעטנעמוקָאד גיצֿפוֿפ ַא ןעזָאלצסױרַא ,טײברַא רעייז

 פמעטס רעד .,סַאג ן'ףיוא םיוב ַא ןעֿפרָא

: 

 ,ןעמייצ עטלַא יד ןיא יװ ,טרָאֿפ

/ / 

 יד :רעגרע ךָאנ .טרעדנערַאֿפנוא ןעבילבעג זיא סעלַא סָאד
 ,עליֿפ יװ ןוא רהעמ ץלַא ךָאנ ןערעוו טַאַאטש ןוֿפ ןענָאיצקנוֿפ
 נָאט וצ גָאט ןוֿפ ךיז יז ןעטײרּפשרַאֿפ סרעניוז-מולב עליֿפ
 ,דנַאל ןעצנַאג ןרעביא רהעמ ןוא רהעמ

 ערנענַײמ טוג ,ע'תמא ןוֿפ רייר ךיא) רענַאקילבופער
 -טַאַאטש עזעיד סָאד ןָאיזוליא יד טַאהעג ןעבָאה (רענַאקילבופער

 יי

 עװ ןָא ןעכַאמ וצ םוא ,ןערעוו טכיורבעג ןענעק טעװ ןָאיצַאזינַאגרָא
 טָאה טָא ןוא ;גנוטכיר עשינַאקילבופער יד ןיא גנורעדנע ןַא

 -רַאֿפ טֿפרַארעב רָאג ןענָאה יז ל
 נ

 5, 1 +י 4. = 1 עד 6: 24 ופ 2

 ידי

 ּו צא ! ו+ 2 ויי

=+ /! 

 ןש 0 ו עג = וי = ר
: 
- 

 --6 ו
 24 ו* ויי 7: ו*+ + = וז =

 םנָאיני-רעטײברַא עײרֿפ יד ןו



 -סיה ַא ןעכַאמ טינ ןעק עמ סָאד ,ןענַאטשרעֿפ טינ ןעבָאה
 רהיא עכלעוו ןיא ,גנוטכיר יד ןיא ןייג ןָאיצוטיטסניא עשירָאמ
 --געװ םענעגייא .רהיא ןייג זומ יז סָאד -- ןייג לָאז יז ,טליוו
 .ןענָאיצוטיטסניא עזעיד ןוֿפ ןערָאװעג ןעגנולשרַאֿפ יז ןענייז

 לייװ ,רַאֿפרעד ןוא .טריטסיזקע ןיוש טָאה סָאװ ,ןָאיצ

 עשימָאנָאקע עצנַאג יד ןערעדנעמוא ןעגעו ןעוועג טינ עגַארֿפ
 טימ לַאֿפ רעד זיא סע יװ ,טֿפַאשלעועג רעד ןוֿפ עגַאלדנורג
 -ער יד רעביא טלעדנַאהעג רָאנ סע ךיז טָאה טרָאד .זנוא

 ןעבעל ןעשיטילָאפ םעד ןיא ןעטקנופ עגינייא גנורימרָא

 -רע ַאזַא ךָאנ לַאֿפכרוד ןעגידנעטשלָאֿפ ןעזעיד ךָאנ ןוא
 װ סָאד ,ןעיירש ןייא ןיא ךָאנ יז ןעט ׁו טלַאה ,גנורהַאֿפ
 ןייז ןוש םע טעװ א יד ןעבָאה םעוװ קלָאֿפ
 יד סָאד ! ןָאיצולָאװער עלַאיצָאס יד ןערהיֿפוצסױא םוא ,,גונעג
 -גנַאל ךיז טָאה בי יא רעד ,ןישַאמ עטלַא
 םוא ,סעצָארּפ ןעשירָאטסיה ןעגנַאל ַא ךרוד טלעקיוװטנע םַאז
 -נייא םעד ןעֿפַאלקשרַאֿפ וצ םוא ,טײהײרֿפ ער וצ
 -צעזעג .ַא ףיוא גנוקירדרעטנוא ןעלעטשוצקעװַא םוא ,םענלעצ

 -רעֿפ-ןעשנעמ םעד ןעלפירקרַאֿפ וצ םוא עא ןעכיל

 טײהײרֿפ רַאֿפ ײרעֿפַאלקש ןעטלַאה לָאז רע סָאד ױזַא ,דנַאמש

 יד רַאֿפ רַאברעדנואוו קב לָאז ןישַאמ ַאזַא טָא סָאד ---
 ,טנעמורטסניא רעד ןערעו םעװ יז סָאד ,ןע ה

 וצ ןעבױהנָא לָאז ןעבעל רעיינ ַא ןעכלעוו ךרוד ,לעטימ רעד

 ןוא טייהביילג ןערהיֿפנױא סע טעװ יז סָאד ,ןעצָארּפש

 : טא יד ןעקעװֿפױא ,סיזַאב ןעשימָאנָאקע ןַא ףיוא טיײה

 ןופ גנורעבָארע יד רַאֿפ ןערישרַאמ וצ ןעכַאמ רהיא טעװ ןוא



 ַא רַאֿפ סָאװ !ןיזוא ןַא רַאֿפ סָאװ !טֿפנוקוצ ערעסעב ַא

 !עטכישעג ןוֿפ ףירגעב רעטכעלש

 -יינ יא ,סומזילַאיצָאס ןרַאֿפ םיור ןעײרֿפ ןעכַאמ וצ םוא

 -נירגעב טצעי זיא עב א ולא יד ןעיובוצרעביא גיט

 םער ןוֿפ סומזילַאוריוװי ֹּד

 עלעיֿפ יװ ,טענ זיא סע .ןעטנוא ויב |

 ןעשיזיֿפַאטעמ ןעלעקנוד = ַא ןיא ,גָא
 רעטייבּרַא םוצ ןערהעק וצ קירוצ ןוֿפ עגַארֿפ יד רָאנ ,ןפוא

 יד ןוֿפ ךיז טלעדנַאה ָאר.טַײברַא ! ןייז::ןוֿפ טכורֿפ עלוֿפ יד

 ןיא .ןעשנעמ יי ןוֿפ תוכיש עלַא יד ןוֿפ .גנואיוברעביא

 ,ןעשנעמ ןוֿפ עפורג ערעי ןיא קא ערעי ןיא ,םַאג ערעי

 -ןעזייא ןַא רעדָא יי ַא םורַא ןעמַאװצ ךיז טביילק סָאװ

 ,ןערנעיוב םעד ,ןעדנעֿפַאש םעד יו ןקעװֿפױא רהיא םזומ ןהַאב

 ןעצנַאג םעד ןאשע ועביא םוא ,טסייג ןערנעריזינַאגרָא םע

 יד ןיא ,ףּרָאה ןיא ,ןהַאבנעזייא ן'ףיוא ,קירבַאֿפ ןיא .ןעבעל
 רעיײז ןיא ןוא ןעטקודָארפ ןוֿפ ןעֿפַאשַאב םעד ןיא ,ןעמָארק

 ןוא ענלעצנייא ןעשיוצ עסינטלעהרעֿפ עלַא ,גנולײהטרעֿפ

 ןערעוו וצ טשרעדנַאעגרעביא ןעגנַאֿפנָא ןעוומ ןעפורג ןעשיווצ

 -רָאֿפער וצ ןָא ןעגנ ;בלעז םעד ןיא
 עלעיצרעמָאק עגיטצעי יד ןוֿפ לייהט עכלעוו דנעגריא ןערימ
 ...ןָאיצַאזינַאגרָא עוװויטַארטסינימדַא רעדָא

 ןוא עסיורג רעייהעגנוא עועיד סָאד ,ןעטרַאװרע ייז א

 עטסעײרֿפ ןוא וה יד טרערָאֿפ סָאװ =

 טרהיֿפעגסױא ןענעק לָאז ,םואינעג םקי
 ! טַאַאטש לא רנעגריא ןוֿפ ס

 וצ זיא עבַאנֿפױא עגיצני * סעמעוו ,טַאַאטש ר עליו ייז

 רעססַאה םעד ךרוד טָא ,טײהײרֿפ טרַא } ע

 עויד ןערהיֿפסױא סע ייז ןעליוו עוויטַאיצ
 ענערָאבעג-ײנ ַא ןערעיגער ןעליוו יז שיט עוו
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 ַא רַאֿפ סָאװ ...ןעטעטירָאיַאמ ןוא עצעזעג ךרוד טֿפַאשלעזעג
 !ןעיירעדניק

 -יול ןָאיצַאזיליוװיצ רעזנוא ןוֿפ עטכישעג עצנַאג יד ךרוד

 -ערמש עטצעזעגנעגעגטנע ייווצ ; ךרוד ןעֿפ

 -ַארט עשימיו- יד ;םיירמש ןיא

 עשיטסילַאירעפמיא יד ;ןָאיצידַארט-סקלָאֿפ יד ןוא

 יד ןוא ערעטירָאמױא ;עשיטסילַארעדעֿפ יד ןוא גנובערטש

 ,עײרֿפ
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 עלַאיצָאס רעסיורג רעד ןוֿפ לעוש םעד ייב רעדעיװ ןוא

 ןעגעג ענייא ןענָאיצידַארֿט ייווצ עזעיד ןעהעטש ןָאיצולָאװער

 ,ערעדנַא יד

 ,ןעבעל לוֿפ רעמיא ןעגנומערטש  ייווצ עזעיד ןעשיווצ

 קלָאֿפ ןוֿפ גנומערטש יח רו ןעשיווצ גידנעֿפּפמעק רעמיא

 יד ךָאנ ןעטסולעג סָאװ ,ןעטעטירָאנימ ןוֿפ גנומערטש יד ןוא

 ןעבָאה ייווצ עזעיד ןוֿפ טֿפַאשרעה עזעיגילער ןוא עשיטילָאּפ

 עבילקעגסיוא ענייא רימ

 ג טָאה סָאװ ,גנובערטש יד ףיוא רעדעיװ ןעמהענ רימ

 -רַא וצ טרעדנוהרהָאי ןעטֿפלעװצ סעד ןיא ןעשנעמ יד טכַאמ

 -רנעטשרעֿפנײא עײרֿפ ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ םעד ףיוא ךיז ןעריזינַאנ

 עײרֿפ ןוֿפ ,םענלעצנייא םעד ןוֿפ עויטַאיציניא עײרֿפ ןוֿפ ,,םינ

 עזַאל רימ ןוא -- עטריסערעטניא יד ןוֿפ גנוגינייארעפ

 ו

 ;יִז ץידַארט עשיטסילַאירעּפמיא
 ט: ===

 זןיא סאו ,גנולקיווטנע ןַא ןַא ןעוװעג םינ ויא עטכישעג יד

 -עפ ענעדעישרַאֿפ וצ ,ןערָאװעג יי נוא טינ לָאמנייק

 ןעסיוועג ַא ןיא טלעטשעגבַא ןָאיצ לַאװע יד ךיז טָאה ןעדָאיר

 ,ןעטפיגע ,ןערעדנַא ןַא ףיוא ןעגנַא ַאֿפוצנָא רעדעיוו ךיז םוא ,ץיַאלּפ



 = למ =

 ןעט ןעוועג ןענייז ַאֿפָארײיא-לעטימ ,ןעיזַא
 ןעדעי ןיא רעבָא ,גנולק 8 עשירָאטסיה יד ןוֿפ רעצעלפ יד

 ַאטש רעד ןעוועג זיא ןָא
 ג -עג-סֿפרָאד ןיא טלעדנַאװעגמוא רעהכַאנ ךיז טָאה רעכלעוו

 -רַאטשבָא רעהכַאנ ןַאד ןוא ,םָאטש א ַא ןיא ןַאד ,ע

 יצולָאװע ןוֿפ עזַאהֿפ עטשרע יד לַאֿפ

 ָאי טא יד ךיז טָאה ןעט

 , ַאֿפעגנָא ןַאד טָאה ןָאיצולָאװע יד

 ןּוא ןעדַארג עלַא יד טכַאמעגכרוד רעדעיװ טָאה ,ַאניטסעלַאּפ

 ,טיוט--- 8 ועג ךילדנע זיא טַאטלװער רעד

 וי

,2 

 ליוויצ עיינ ַא טָאה ןַאד

 ירעפמיא יד ,טַאַא

 ןוא עשיוַאלס ,עשטייר עשיטלעק

 יוא יי טכַאמעגכרוד טָאה ,דנַאלנע

 אד ףיוא ןָאיצַאזיליוװ וע ייד

 ריז טי ענערעישרַאפ וצ

 ֹֿ אז

 -ירג ןיא טצָארּפשעגסױא
 ש ןעסיזַאהֿפ עטנעכערעג

 טרָאד ךיוא .ןָאיצַאזיליוויצ יד ןעמונעגֿפױא
 -עג-סֿפרָאד 0 ןַאד ,םַאמש םעד ג

 טכייהנרעד .םיור א

 : ,טיוט---ןַאד

 ןעבָאה עירעפמיא עשימיור יד ןוֿפ תוב

 ס

 ןע
 ךיז ןעּבָאה ןַאד .טרעדנוהרהָאי ןעטֿפלעװצ ן'זיב ןעבילבראֿפ יז יא יװַא ,ערנײמעג-סֿפרָאד א ןיא טלעקיווטנע םַאמש רעד ךיז

+ 

/ 
 4 -ֿפױא ןעבָאה עכלעוו ,טעטש עשינַאקילבופער יד 'טל

 ןַאד ןוא ,טֿפַאשנעסיוו ןוא טסנוק א סערַאברעדנואוו ןָאהטעג



 ..םַאַאמש רעד ןעמוקעג זיא
 טעװ סיװעג ?טױט ךיז טימ ןעגניירב רעמייוו רע םעוװ

 ַא ףױא טֿפַאשלעועג יד ןעױבֿפױא טינ לע רימ בוא ,רע
 רעדָא ,טנעמַאדנו : : 3

 םעװ ןעבעל רעיינ ַא ןוא טעטכינרַאֿפ ןערעװ םעװ טַאַאמש

 ו

 4 : ו+ = :: ט קט א לצ שש: 1. שש: -' ו/ ש 6 = =: =
7 

 ופ = |

 פיצנירפ םעד ףיוא ,סרעטנעצ
 ןוֿפ ,םענלעצנייא םעד ןוֿפ עוװיטַאיציניא ע
 םַאַאט ּ: א ןוֿפ ןוא ןעפורג ׁש רעד רעדָא ;סינדנעטשרעֿפ ןעײרֿפ ַא

 -על עײרֿפ עלַאקָאל סָאד יי םעד ןעקיטשרעד זומ
 יר ןוֿפ ןעגייווצ עלַא ןוֿפ רעטסיימ רעד ןערעװ זומ רע ,ןעּב
 ע 2 ןוא תומחלמ ךיז טימ ןעגניירב וומ נו טעהט עכילשנעמ

 -יוא עזעיד ;טכַאמ ןוֿפ ץיזַאב םעד רַאֿפ עֿפּפמעק עכילרעניא

 8 ןייא םוא רָאנ ןעטייב סָאװ ,ןענָאיצולָאװער -עכילכעלֿפרעּב

 ןוֿפ ערנע יד ייב ,גידנעוומיונ ןענייז ןערעדנַא

 ,טיוט---טמוק ןָאיצולָאװע עזעיד

 ייווצ עזיד ןוֿפ ענייא םיוא ןיילַא טצעי םורַאד ךיז טּביילק

 ,ןעגנובערמש



 א טעװ ךילצריק

 ןעג ל רעד

 ןאיגילער
 .יודראנ סקראמ .,רד ןופ

 : ןעריסערדַא וצ רעדלעג ןוא ןעגנולעטשעב עלַא

 ן+ םההסא; 23, קווומס+ 54.
 זסאנסא, 8 (טאטזאאת).



 טייקמאזכראהעגנוא ןופ טכילפ איד

 טאאטש םוצ

 ןופ
 .ָאראהט דיווייד ירנעה

 ייד 4

 שילננע ןופ טצעזרעביא

 טייצ ןיוו ןוא רעסאפרעפ םעד רעביא גנוטיולנווא ןווא ממ

 .ןָאסירעמ .א .י .רד ןופ

 ןופ ןעבעגעגסיורא

 .קרָאירינ ,.טס דנערג 422 ,ליזיימ .מ
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 זעהריוו יוא זעבעל ס'אראהט
 (גנוטיילנייא)

 רעסאפרעפ רעד ,ָארָאה ט דיוויד ירנעה

 -עגנוא ןופ טכילפ יד רעביא , גנולדנַאהבא רעזיד ןופ

 ןעגיטנייה זיב זיא רעכלעוו ,"טַאַאטש םוצ טײקמַאזכרָאה

 רעד ןיא טנַאקעבנוא ןעצנַאג ןיא טעמכ ןעבילבעג גָאט

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,(*) ,רוטארעטיל רעשידיא

 ןעוו ,טייצ ןייז ןיא וליפא ןעשנעמ עטסגידריווקרעמ

 ךָאנ ןענייז ןערוטַאנ עצנַאג ןוא ןערעטקַארַאכ עקרַאטש

 עגיטנייה ןענייז ייז יו ,טייהנעטלעז אזַא ןעוועג טינ

 -ניקעג רעזנוא בעילוצ ןעוו ,גָאט ןעניטנייה ,ןעטייצ

 רהעקרעפ ןעּפַאנק ןוא ןעבעל "ןעטריזיליוויצ , ןעטלעטס

 גינעוו ױזַא רימ ןעבָאה ,רוטַאנ "רעדליוו, רעד טימ

 עגיגנעהבאנואתמא ןוא ןעשנעמ עקרַאטש-רוטַאנ

 זנוא רַאפ ןעניישרע ָארָאהט ןופ רוגיפ יד זומ ,רעטסייג

 .ןעבַאהרע ןוא סיורג ךילנהעוועגנוא

 -סיוא ןעצרוק ַא ןופ עמהַאנסיוא עניילק יד טימ (+)

 ןעשיפַארגָאיב ןעגרַאק ַא ןוא ןעטפירש ס'ָארָאהט ןופ גוצ

 עיירפ, לַאנרושז םעד ןיא ןענעישרע זיא רעכלעוו ,ץיטָאנ

 .1900 רהָאי םעד רַאפ "טפַאשלעזעג
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 -נָאק ,ליטרעטש דנַאלגנע וינ עניילק ַא ןיא ןערָאבעג

 עכלעוו ,(1817 ,ילוי ןעט12 םעד) סטעזושטַאסַאמ ,ררַאק
 טָאה ,ןעזָאלרעּפ טינ ןעבעל ןעצנַאג ןייז טעמכ טָאה רע
 רעד וצ רונ טינ ,ןעביוהרע גיטסייג ךיז ךָאד ָארָאהט

 ערעכעה לעיפ רעד וצ רונ ,רעגריב-טלעוו ַא ןופ עפוטש

 ,ןעקנַאדעג ענייז .ןעש נע מ-טלעוו ַא ןופ עפוטש
 -רעווינוא ס'רוטַאנ רעד ןיא ןעפַאשעג טָאה רע עכלעוו

 -נייא יד ןיא ןוא רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד ןופ טעטיז

 ןיוש ךיז ןערעה ,ןעדְלָאװ ךייט ןעבעל עלעביטש עמַאז

 -טייהיירפ יד טימ גנַאלקנייא ןיא לַארעביא רעטציא

 קנַאדעג רעשיטסיכרַאנַא רעד עכלעוו ,רענעט עכיל

 עלַא ןופ רעצרעה יד ןוא ּפעק יד ןיא סיורא טפור
 .ןעשנעמ עדנעבעיל-טייהיירפ

 רעד ןעפורנָא טכער טימ ןעק ןעמ ןעמעוו ,ָארָאהט

 -עלק ךרעדןַא ןיא טינ להָאוובָא ,יִאטסלָאט רענַאקירעמַא

 -ור ןעסיורג םענעי ןופ עינעשז ןעשירעפּפעש ןיא רענ

 ןיא ,ןערהעל עשיהטע ענייז ןיא זיא ,רעלטסניק ןעשיס

 -על ןיא (טיײקכַאפנייא) טעטיצילּפמיס ןעגידערּפ ןייז

 ןוא טפַאשלעזעג .רעביא עפירגעב ענייז ןיא ,ןעב

 רונ ,רבח רעטנהָאנ ַא ס'יָאטסלָאט רונ טינ ,טַאַאטש

 ,גנוסַאפמוא ןיא רעפעיט ,ןעבעל םוצ רעיירטעג רַאגָאז

 ליילנ עדייב .םהיא ראפ רעטניזעג ןוא רעכילבעיל

 רעד ןופ עטלעטסניקעג סָאד ןעפרָאװעגסױרַא ייז ןעבָאה

 קעווצ רעלַארָאמ רעד זיא ךיילג ןעדייב רַאפ ; טסנוק
 -רנַאטש סנעדייב ; לפת ַא רונ עמרָאפ יד ןוא רקיע רעד

 -טרָאװטנַארעּפ ןוא עגידנעטשטסבלעז יד זיא טקנוּפ

 סומזיציטסימ רעבלעזרעד ;טעטילַאודיװידניא עכיל
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 ןוא ,תומשנ ערעייז ןופ טפַאש'רבח יד טלעגעיזרעפ

 ןעטייהראוו עטספעיט ערעייז ןעּפעש ןעדייב ייז טכַאמ

 -טָאג עשיטסיאעהטנאּפ יד -- לַאוװק ןעבלעז םעד ןופ

 .עעדיא רוטַאנ

 רעגיטסייג רעד טייצ ןופ טרּפ ןיא זיא ָארָאהט

 ָארָאהט ןעוו .יאטסלָאט ןופ רעפיולרָאפ ןוא רערהעל

 -ננע-וינ ןיא זיא ןַאמ רעגנוי ַא רָאג ךָאנ ןעוועג זיא

 רוטַארעטיל ףופ רעטנעצ רעגידטסלָאמאד רעד ,דנַאל

 עכלעוו ,גנוגעוועב ַא ןעדנַאטשטנע ,ןעעדיא עיינ ןוא

 עצנַאג יד ףיוא סולפנייא ןעקרַאטש ַא טָאהעג טָאה

 ,סומזילַאעדיא רעד .רעטקַארַאכ ןייז ןופ גנולקיווטנע

 -ָאליפ עשיטנַאק יד ןופ ןעגנורּפשטנע זיא רעכלעוו

 -גנע יד ןיא ןערָאװעג טרהיפעגניירַא זיא ןוא ,עיפָאז

 ַא ןערָאװעג זיא ,לײלרַאק ךרוד רוטַארעטיל עשיל

 םעד טבעלעב ןוא טרהירעגפיוא טָאה עכלעוו ,טפַארק

 -רעמע יו ,רענַאקירעמַא עטסעב יד ייב גנַאג-ןעקנַאדעג

 עשיטסילאעדיא יד .ערעדנַא ןוא טָאקלַא ,יעלּפיר ,ןָאס

 -רעדעיוו) סנַאסענער ַא ןעפורעגסױרַא טָאה עיּפָאזָאליּפ

 -יִלֲאֹּפ ןוא טסנוק ,לַארָאמ ,ןָאיגילער ןיא (גנובעלפיוא

 -רע עגיטסיינ ןופ עדָאירעּפ ַא ןעפַאשעג טָאה סע .קיט

 עטלַא יד טימ טנעגונעב טינ ךיז טָאה עכלעוו ,גנוכַאװ

 .ןעגארפ עיינ ןעבעל םעד טלעטשעג טָאה ןוא ,םיצורית

 *עטקַארַאכ טָאה ? ע ַא ? טעָאּפ רענַאקירעמַא רעד

 -רעוו עצרוק עדנעגלָאפ יד ןיא גנוגעוועב ענעי טריזיר

 -ַאטירויּפ ןופ טסייג רעדנעריטסעטָארּפ רעד, :רעט

 -טנע ַא ןוא גנַאגסױא םעיינ ַא ןעכוז ןעמונעג טָאה םזינ

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעמנָאד ןוא ןעמרָאפ יד ןופ גנוניר
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 -ירדוצסיוא םהיא טאטשנא טקירדעגנעמַאזוצ םהיא

 רעביירש רעשיטַאּפמיס רעד ,טלָאס .ס ירנעה ".ןעק

 ןופ) ָארָאהט ןופ עיפַארגָאיב עטסעיירטעג יד ןופ

 -ענ טָאה גנוטיילנייא רעזיד ןופ רעביירש רעד עכלעוו

 ךַאז יד טפיירגעב ,(לאירעטַאמ ןעטסיימ ןייז טּפעש

 רעד ןופ קעווצ רעד , סָאד ,ףיוא טזייוו ןוא רעפעיט

 קירוצ ןענרעל ןעלָאז ןעשנעמ יד ,ןעוועג זיא גנוגעוועב

 רעד וצ ןעבעל ןעלענָאיצנעװנָאק ןופ ךיז ןערהעק וצ

 רעייז .טייקכַאפנייא וצ טייקלעטסניקעג ןופ ,רוטַאנ

 ןעקנייד לָאז רענייא רעדעי רונ טינ ןעוועג זיא עעדיא
 טימ ךיז ףיוא ןעטיײברַא ךיוא לָאז רע רונ ,ךיז רַאפ

 ייז ןעכלעוו וצ לעיצ טּפיױה רעד .דנעה ענעגייא ענייז

 ןופ גנולקיווטנע יד ןעוועגנ זיא ,טבערטשעג עֶלַא ןעבָאה

 -נעמ ןופ גנוביוהרע ןוא טייקסיורג יד ,םואידיווידניא

 ןופ טכַאמ עדנעסקַאװ יד וצ ץטַאזנעגעג ןיא ,ןעש

 ".טַאַאטש

 סיוא רוטַאנ רעד ןופ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ָארָאהט

 ,ץרַאה עכייוו שיטעָאּפ ַא טימ רעטקַארַאכ רעקרַאטש ַא

 ַא ןוא רוטַאנ רעדליוו רעד ןופ רעבָאהבעיל רעסייה ַא

 -פיט ןוא טפַאהנעסיוועג ,טסנרע :טסילַארָאמ רעגנערטש

 רעזיד ראפ ןערָאבעג יװ ןעוועג זיא ָארָאהט---גיניז

 ףיוא סולפנייא ןעקרַאטש ַא גידנעבָאה עכלעוו ,גנוגעוועב

 -ָאוועג טסולפנייאעב רעקרַאטש ךָאנ טכייליפ זיא ,םהיא

 ,ררַאקנָאק ,ליטדעטש-סטרובעג ןייז .םהיא ןופ ןער

 -סילַאעדיא רעד ןופ רעטנעצ טּפיױה רעד ןערָאװעג זיא

 ןוא גנינאשט ,טאקלא ,ןָאסרעמע .גנוגעוועב רעשיט

 ייז ןוא ,הביבס רעד ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה ןרָאהטָאה



(5 

 ןוא רעקנייד עטסעב יד ךיז וצ ןעניוצעג ןעבָאה

 ָאטטָאמ רעייז .,דנַאל ןעצנַאג ןופ רעטסייג עטסעיירפ

 -- ?סיורג ןעקנייד ןוא ךאפנייא ןעבעל , : ןעוועג זיא

 .טעדָניירפעב םיטניא ןעוועג ָארָאהט זיא ייז טימ

 ,גיצנַאװצ .רהֶאֹי ַא טלַא ןעוװעג ןיא רע ןעוו

 רע טָאה ,טעטיזרעווינוא דרַאװרַאה ןופ סיורא טסרָאקא

 על ןיא ערעירַאק ַא ןעכַאמ זַא ,ןעהעזעגנייא ןַאד ןיוש

 ךיז טלהָאצעב , טרָאװ ןופ ןניז ןעכילנהעוועג ןיא ,ןעב

 -עכעה ַא ןופ עגַארפ יד טכַארטעב ןעמ ןעוו --- "טינ

 טינ ןעסָאלשעב ןַאד ןיוש טָאה רע .טקנוּפדנַאטש ןער

 -רוטַאנ א ןופ טייהנעדעירפוצ ע'תמא יד ןעטייב וצ

 ןעכיירגלָאפרע ַא ןופ םינונעת עגירעביא יד רַאפ ןעבעל

 טָאה ,"ךייר זיא שנעמ ַא; .ןעבעל ס'ןַאמסטּפעשעג

 ןופ ?להָאצ םעד וצ עיצרָאּפָארּפ ןיא , ,טגָאזעג ָארָאהט

 "ןעבָאה וצ טינ ןעטּפיוהעב ןעק רע עכלעוו ,ןעכַאז

 גידנעניימ ,רניירפ ַא ןעוו ,רעטעּפש ןערהָאי עגינייא

 -הענ ךיז לָאז רע ןענָאלשעגרָאפ םהיא טָאה ,הבוט ןייז

 ןהֶא טייצ יד ןעגניירברעפ טינ ןוא עיצרעמָאק רַאפ ןעמ

 טימ טרעפטנעעג םהיא ָארָאהט טָאה ,גנוגיטפשעג

 טלַאה ךיא ואוו עזייר רעד ףיוא ! ןיינ ,ןיינ, : ץטיז

 תמא םעד .טײברַא ןהֶא םורַא טינ ךיא העג ,טצעי

 בָאה ןוא ?לעגניא ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,גידנעגָאז

 .םטרובעג ןיימ ןופ ןעפַאה ןיא ךיז טּפעלשעגמורַא

 טָאה עכלעוו ,עסנָאנַא ןייא ןעהעזעג ךיא בָאה ,טדָאטש

 ַא ףיוא ןעזָארטַאמ רַאפ טייל עגנוי ,עקרַאטש טכוזעג

 -קַאוורע ן'ַא ןערָאװעג ןיב ךיא יו ?לענש ױזַא : ףיש

 ".טלעגעזעגקעוַא ךיילנ ךיא בָאה ,שנעמ רענעס
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 ס'ָארָאהט ןעוועג זיא רוטַאנ ערליוו יד ןערירוטש

 -ןענוז ןעדעי טעטכַאבָאעב טָאה רע .גנוגיטפעשעב
 טָאה רע .גנַאנרעטנואענוז ןעדעי ןיא גנַאגפיוא

 ,טכַארבענ ןעבָאה ןעטניוו יד סָאװ טסָאּפ יד ןעגָארטעג
 דלַאו ןופ סעיינ עטצעל יד טסואוועג רעמיא טָאה ןוא

 ןייֵלַא ךיז טָאה רע יוװ ,ןעוועג זיא רע .,גרַאב-ץיּפש ןוא
 רָאטקעּפסניא רעטלעטשעב-טסבלעז, ַא ,טקירדעגסיוא

 רעבָא זיא רע ".םרוטש-עענש ןופ ןוא ןעגער-סוג ןופ

 -רוטַאנ םעד רעסיוא : רעהעג-גידעל ןייק ןעוועג טינ

 -על ןעצנַאג ןייז ןעבעגעגבָא טָאה רע ןעכלעוו ,םוידוטש

 -עג טנעקרענַא זיא רלעפ םעד ףיוא טײברַא ןייז---ןעב

 ,ץטיסַאגַא רעשרָאפ-רוטַאנ ןעטמהירעב םעד ןופ ןערָאװ
 --- ץנעדנָאּפסערָאק ַא טרהיפעג טָאה רע ןעכלעוו טימ

 גידנעוט טייצ ןייז ןופ ?ייהט ַא טכארברעפ רע טָאה

 רע טָאה ,טַאהעג טָאה רע) ,טײברַא עטסָארּפ ײלרעלַא
 ןיא רעגניפ ?עיפיוו תוכאלמ לעיפ ױזַא ,טגָאזעג לָאמַא

 -דרע ַא ןופ טיײברַא יד טּפיוהרעביא ןוא ,(דנעה יד

 ןעֹוועג זיא רע עכלעוו ןיא ,(קינרָאמַאק ַא) רעטסעמ
 טרהענרע ךיז רע טָאה ןפוא םעד ףיוא .טקישעג רהעז

 ערעדנַא ףיוא טסַאל וצ ןעלַאפעג טינ לָאמ ןייק זיא ןוא
 .ןעשנעמ

 םִא ןעוועג זיא גנוגעוועב עשיטסילַאעדיא יד

 ןענירָאפ ןופ ןערהָאי רעניפ0 יד ןיא ןעטסקרַאטש

 טינ ,ןעכילריטַאנ ַא ןופ ןעקנַאדעג יד .טרעדנוהרהאי

 .ןיא טקירדעגסיוא ןַאד ךיז ןעבָאה ןעבעל ןעטלעטסניקעג

 -ָאק א וצ טבערטשעג טָאה ענייא :; ןעגנוטכיר ייווצ



 עא יא

 טגיינעג ןעוועג זיא ערעדנַא יד ןוא ,ןעבעל ןעשיטסינומ
 -ירשעג ןַאד טָאה ןָאסרעמע .סומזילאודיווידניא םוצ
 רליוו ?עסיב ַא ןענייז עלַא רימ , :ל?ײלרַאק וצ ןעב

 .ןעמרָאפער עלאיצָאס רַאפ ןעטקעיָארּפ ײלרעלַא טימ
 טינ לָאז סָאװ ,סעּפע טזעל רעכלעוו ,שנעמ ַא ַאטינ

 ".ענעשעק ןיא טפַאשלעזעג עיינ ַא ןופ ןַאלּפ ַא ןעבָאה

 -םַאשלעזעג עכלעזַא ןופ טקעיָארּפ רעטסגיטכיוו רעד

 ,עינָאלָאק םרַאפ-קורב עטמהירעב יד ןעוועג זיא ןעט
 ,1841 ןופ גנילהירפ ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה עכלעוו
 .1847 רהֶאי ןופ עדנע ןיא ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןוא
 ןעטמהירעב ןופ עעדיא יד) ם ז י ר עי רו פ רעד
 -לעו ,(ע י ר ו פ רעמרָאפער לאיצַאס ןעשיזיוצנארפ
 טָאה ,דנַאלגנע-וינ ןיא טײרּפשרעפ ןַאד ךיז טָאה רעכ

 -לעוו ןיא ,(ןעינָאלַאק) ןעירעטסנַאלַאפ עלעיפ ןעפַאשעג
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 .לײהטנַא ןעניטכיוו א ןעמונעג ןעבָאה גנינַאשט

 ַא טיובעג ןעבָאה ענייז דניירפ רָאֹּפ ַא ןוא טאקלא

 -עגנייא ןעבָאה ןוא ,דראקנאק ןעבעל עינָאלָאק עניילק

 -נייא עכלעוו ,ייז ןָא ןעסילשוצנָא ךיז ן'ָארָאהט ןעדַאל
 לא .ןעמונעגנָא טינ ךילריטַאנ טָאה ָארָאהט גנודַאל

 טָאה ,ןעינָאלַאק ערעדנַא עלא יו ,עינָאלַָאק ס'טָאק

 -ענרעטנוא דלַאב זיא ןוא ,טאהעג טינ גלָאפרע ןייק
 .ןעגנַאנ

 -ערטרעפ רעטסקרַאטש רעד ןעוועג זיא ָארָאהט

 -בַאנוא ןייז .גנוטכיר עשיטסילַאודיװידניא יד ןופ רעט

 -ָארטרַאפ טנעקעג טינ טָאה טנעמאראּפמעט רעגיגנעה

 טָאה ךוב-עגַאט ןייז ןיא .ןעבעל ןעטריזינָאלָאק ןייק ןעג



 יד יב

 עזיד טגנַאלעבנַא סָאװ, : טקירדעגסיוא לָאמ ַא ךיז רע

 לירעמעק ַא ןיא טבעלעג רעסעב ךיא טלָאװ ,ןעינָאלָאק

 ןיא רובצב טסעק ףיוא רעדייא ,םונהיג ןיא תודיחיב

 -ץנפיוא ןייֵלַא רע טָאה "עינָאלַָאק, ןייז ."ןדעדןג
 ,ןעדלָאװ םעד --- ןעדלָאװ לעכייט ןופ גערב םייב טיוב
 ךוב ןייז טימ טכַאמעג ךילברעטשנוא טָאה רע ןעכלעוו

 -סיימ ןייז זיא רעכלעוו ,ןעמָאנ ןעבלעז םעד רעטנוא

 ףיוא .טסנוק ןופ קרעוו סעכילקריוו ַא ןוא קרעוו-רעט

 טָאה ,ןָאסרעמע וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,דלעפ קיטש ַא

 ַא טיובעגפיוא ךיז דנעה ענעגייא יד טימ ןיילַא רע
 רע סָאװ ,ךַאלצעלק עדנור ןופ ,סופ 15 ייב 10 ,לעביטש

 ס'טאקלא טימ ,רלַאװ ןעגימורַא ןופ טקַאהעגסיױא טָאה

 ,ןעמאזוצ סעלַא טסָאקעג םהיא טָאה עכלעוו ןוא ,קַאה
 רע .רעלאד 28 עצנַאג ,ןעמעלַא טימ לעבעמ יד טימ

 ןופ רעמוז םיא "ץַאלַאּפ , ןייז ןיא ןעגיוצעגניירַא טָאה

 28 טקנוּפ ןעוועג זיא רע ןעוו ָאזלַא -- 1849 רהֶאי

 .טלַא רהָאי

 ַא ןוא ייווצ רהעפעגננוא טבעלעג טרָאד טָאה רע
 ךילכעזטּפיוה טייצ ןייז גידנעגניירברעפ ,רהָאי בֵלַאה

 -ארעטיל ןיא זייוולייהט ןוא ,רוטַאנ יד ןערידוטש ןיא

 -עג טָאה רע ןעוו ,טייצ וצ טייצ ןופ .טיײברַא עשיר

 רע טנעלפ ,תואצוה ףיוא ראלָאד רֶאּפ ַא ןעבָאה טפרַאד

 ,סרעמרַאפ ענימורַא יד ייב "בַאשזד, ַא ןעכוזסיוא ךיז

 ןייז טצעשעג ןוא טריטקעּפסער םהיא ןעבָאה עכלעוו

 ,תוכאלמ ןעטרָאס ײלרעלַא ןיא טייקניהעפ ערעדנוזעב

 ןעוועג ןענייז גנודיילק ןוא ןעסע ףיוא ןעבַאנסיוא ענייז

 יַאירעטעגעוו ַא טייהנהעוועג ןופ .ךילגעמ יוװ ןיילק יזזַא
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 טינ סומזינאירַאטעגעוװ ןופ רע טָאה ּפיצנירּפ ןייק) רענ

 ,בָאב ןוא זייר טימ ןערהענרע ךיז רע טגעלפ ,(טכַאמעג

 -רעד ןוא טכורפ ןוא סנירג טימ ,זייּפש טּפיױה ןייז סלַא

 ןעניגרעפ ךיז רע טגעלפ לָאמ ַא ץוח ַא ; זייּפש עגיטרַא

 ןעטבעילעב ןייז ןופ שיפ ַא ףיוא טיײצלהָאמ ַא ןעכַאמ

 ןוא ןעטסבערג ןופ ןעוועג ןענייז רעדיילק ענייז ,ךייט

 ,טעטַאלרעפ שביה לָאמטּפָא ,לאירעטַאמ ןעטסקרַאטש

 ןייז .אד ןוא עיה סיר-טלַאװג ַא טימ ןעטלעז טינ ןוא

 ןופ טּפַאלקוצ קרַאטש ןעוועג רעמיא זיא לעטיה ענעכוט

 לעוויטש ; ןערעטעוו ײלרעלַא ןופ טצינעגבא ןוא דניוו

 -- לעפ-ןעסקָא עטסָארּפ ןופ ,עסיורג ןעגָארטעג רע טָאה

 -רַאטש ַא ןוא רעהעגמוא רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע ןעד

 -רעדָאמ רעזיד ,גרעב עטסכעה יד ןופ רערעטעלק רעק

 -ןרנֶא םהיא טגעלפ ןָאסרעמע יו רעדָא ,סענעגָאיד רענ

 (*) ."רושטיינ ווֶא רָאלעשטַאב , רעד ,ןעפ

 יד ,דניירפ ענייז רַאפ ןעוועג זיא םרַאפ-קורב סָאװ

 ראפ ןעוועג ןעדלָאװ זיא ,ןעטסילַאעדיא עשיטסינומָאק

 גנושרָאפ עשיפָאזָאליפ רוטַאנ רַאפ ץַאלּפ ַא --- םהיא

 ןַא ןעריציטקַארּפ וצ עלוש א ךיוא יוװ ,עיזעָאּפ ןוא

 -מאזנייא .ןעבעל ןעטנוזעג ןוא ןעטרַאה ,ןעכַאפנייא

 זיא ָארָאהט :לעיצטּפױה רעד ןעוועג טינ זיא טייק

 ןופ טפיולטנע סָאװ ּפָארטנַאזימ ןייק ןעוועג טינ טייוו

 ןעצעזרעביא רעווש ךיז טזָאל סָאװ קורדסיוא ןַא (*)

 ךיוא ןוא ,ןתח א רוחב ַא טניימ רָאלעשטַאב ,שידיא ןיא

 ןופ רערידוטש ַא ; ָאזלַא ,טנעדוטש ַא ןופ לוטיט רעסיוועג ַא

 .ןעגָאז וצ ָאז ,"רוחב , רהיא ןוא רוטַאנ רעד



 רשי

 טינ ךיוא רע טָאה עלעביטשי-דלַאװ ןייז ןיא .ןעשנעמ

 רערהערעפ ןוא דניירפ ענייז ןעד ,תודיחיב טבעלעג טּפָא

 ץוח א ,ןעטיזיוו ןעטַאטשבָא ןעטלעז טינ םהיא ןעגעלפ

 עניריניינ םתס ערעדנַא עלעיפ טַאהעג טָאה רע סָאװ

 ןעקנָאשעג טָאה רע ,טגָאזעג תמא םעד ,ןעמעוו ,רעכוזעב

 קעווצ ןעגיטכיר םעד .טייקמאזקרעמפיוא גינעוו רהעז

 -ָאק , רעשיטסילַאודיװידניא רעזיד ןיא ןעבעל ןייז ןופ

 עדנעגלָאפ יד ןיא טרעלקרע ןיילַא רע טָאה "עינָאל

 : רעטרעוו

 ןעטלַאה .רענריב-טימ עניימ זא ,גידנעהעזנייא,

 -הטַאר ןיא טסעק טימ הריד ַא ןעבעג וצ רימ ײבַאד טינ

 -העקמוא ןעסָאלשעב ךיא בָאה ,ואווסרעדנַא רעדָא זיוה

 -עב ךימ ןעק ןעמ ואוו רעדלעוו יד וצ םינּפ ןיימ ןער

 רַאפ ךיילג ךיז ןעמהענ וצ ןעסָאלשעב בָאה ךיא .רעס

 ןעביילקנָא לע ךיא זיב ןעטרַאװ טינ ןוא "סענזיב, יד

 ןעדלָאװ ךָאנ ןהענ ןיא קעווצ ןיימ .לַאטיּפַאק ןעסיורג ַא
 ,רעייהט ןעבעל רעדָא ניליב טרָאד ןעבעל וצ ,טינ זיא

 ןעטפעשעג טַאװירּפ עניימ ןעגידעלרע וצ ךאפנייא רונ

 ".טייהרעטרעטשעגנוא
 בָאה ךיא ?ייוו ,דלַאװ ןיא טצעזעב ךיז בָאה ךיא,

 עניטכיוו יד ןעקוק ,גנונעכער ַא טימ ןעבעל טלָאװעג

 ןעק ךיא יצ ןעהעז ,םינּפ לא םינּפ ןעבעל ןופ ןעטקַאפ
 זיב ,ןעטרַאװ טינ ןוא ,רוטַאנ רעד ןופ ןענרעל סעּפע טינ

 זַא ןעניפעגוצסיוא ,ןעברַאטש םייב ןעטלַאה לע ךיא

 טלָאװעג טינ בָאה ךיא .טבעלעג טינ רָאנ בָאה ךיא

 סָאד : טינ ןעבעל ןייק רָאנ זיא סָאװ ןעבעל ַא ןעבעל

 טלָאװעג טינ ךיוא בָאה ךיא .רעייהט וצ זיא ןעבעל



 עה

 ןערייס ,תולג ןעטכירבָא ןיא טייצ ןיימ ןעגניירברַאפ

 טלָאװעג בָאה ךיא .גניהטיונ טולָאסבַא ןעוועג זיא סע

 -על ןופ ךרַאמ עצנַאג יד ןעניוזסיוא ןוא ףעיט ןעבעל

 -סיוא ןוא ,רענַאטרַאּפש א יוװ דנוזעג ןעבעל . :ןעב

 -עג בָאה ךיא .ןעבעל טינ זיא סָאװ סעלא ןעלצרָאװ

 ןוא ייה יד ןָאט עסָאק ַא חכ ןעצנַאג ן'טימ טלָאװ

 -יײרטניײרַא טלָאװעג בָאה ךיא ..דנורג ן'זיב ןעסָאקבָא

 וצ םהיא ןעריצודער ןוא לעקניוו ַא ןיא ןעבעל סָאד ןעב

 טּלָאו סע ביוא ןוא .ןעגנוגנידעב .עטסכַאפנייא ענייז

 זיא ,ןיימעג ןיא ןעבעל סָאד זא ,טגיײצעגסױרַא ךיז

 -עג עגיטכיר יד ,עצנַאנ יד ןהעגרעד ליוװ ךיא ? סָאװ

 רעד רַאפ ןעריצילבוּפ סע לעװ ןוא ענייז טייהניימ

 "רע ןעבעל סָאד ןעניפעג לע ךיא רעבָא ביוא .טלעוו

 ,גנורהַאפרע רענעגייא ןופ ןעסיוו סע ךיא ליוו ,ןעבַאה

 םעד ןופ גנוביירשעב .עגיטכיר ַא ןעבעג ןענעק ?יוװ ןוא

 ".עזייר עטסכענ ןיימ ןיא

 ןופ גנואיושנא עשיטסילאודיווידניא ס'ָארָאהט

 .סומזיכרַאנַא םוצ טרהיפעג שינָאל םהיא טָאה ןעבעל

 -עװו טרעיגער עכלעוו ,רעסעב זיא גנורעיגער יד ביוא,

 ןיא רָאנ טרעיגער סָאװ ,עכלעזַא עטסעב יד זיא ,רענינ

 ןעשנעמ יד ןעוו זא ,טביולגעג טָאה רע ?,טינ ןעצנַאג

 לַאעדיא רעזיד טעוו ,םעד ראפ גיטרעפ ןייז ןעלעוו

 שנעמ רעד ןעוועג טינ רעבָא .זיא רע .ןערעוו םיוקמ

 טינ ,טריזילַארָאמ טינ טָאה רע .ןעמעטסיס ןעיוב .ןופ

 םענעגייא ןייז ןופ עלעיּפשייב טימ ץוח א ,טגידערּפעג

 ןופ טקנוּפדנַאטש רעד ,טקנוּפדנַאטש ןייז ןופ .ןעבעל

 ,ןעטײהרַאװ יד ןעלקיווטנע ןעמ ןעק  ,"םענלעצנייא,
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 ,גרעב ץיּפש יד ףיוא טנייה ןיוש ךיז ןעהעז עכלעוו

 ,טלעטשעגרָאּפ ךיז , רונ ייז טָאה רעבָא ןיילַא ָארָאהט

 רעד ".ןהעזעג טינ ץעגרע ןיא ְךֶאנ גיפיולרָאפ רעבָא

 זיא עדָאירעּפ רענעי ןופ טסיכרַאנַא רעגיטכיוו רעטסרע

 טפירש ןיא טָאה רעכלעוו ,ןעררָאװ איסָאשזד ןעוועג

 עג טַאהט ןוא (ערעדנַא ןוא ,"טעטילַאודיװידניא יד,)

 -:עמ ןעכַאמ ןוא ןָאיצַאזילארטנעצ ןעפַאשוצבָא , טנרעל

 -יא ררעה רעטולָאסבא רעד ןייז לָאז רענייא רעדעי ךיל

 סע ".עטייהנעגעלעגנא ענעגייא ענייז ןוא-ךיִז רעב

 וצ טינ ץעגרע ןיא ןעטפירש ס'ָארָאהט ןופ רעבָא זיא

 ,ןעררָאװ ןופ טרעהעג זיא סע ןעוו טָאה רע זא ,ןעקרעמ

 -ינער ןייק רָאג , ןופ עעדיא יד טנָאמרעד רע ?הָאוובָא

 .ןעטלַאה ןעשנעמ עסיוועג עכלעוו ,"גנור

 ,םומזיכרַאנַא םעד טלעקיווטנע טינ טָאה ָארָאהט

 קנַאדעג םצע םעד ןעּפַאשעג לעניגירַא רעבָא טָאה רע

 -קריוורעפ ךיוא םהיא טָאה ןוא ,עירָאעהט רעד ןופ
 זא ,גידנעהעזנייא .ןעבעל םענענייא ןייז ןיא טכיל

 רע טָאה ,ןָאיצוטיטסניא עכילדעש א זיא טַאַאטש רעד

 ליוא ױזַא ךיילנ רונ ,טגָאזעגסיורא ןעּפָא רונ טינ ,סע

 ךיז ןעהיצקירוצ ןעסָאלשעב טָאה רע .טלעדנַאהעג

 -טנע ךיז טָאה ןוא ,םהיא וצ ןעגנַאלעב טינ ,טַאַאטש ןופ

 גנוריגער יד סָאװ רעײטשיּפָאק םעד ןעלהָאצ וצ טגַאז

 טריסַאּפ טָאה "לַאפ , רעד .טנָאמענ םהיא ןופ טָאה

 -עב סָאװ רונ ךיז טָאה ָארָאהט ןעוו ,1849 רהֶאי ןיא

 ןיא ,"עינָאלָאק , עשיטסילאודיווידניא ןייז ןיא טצעז

 יד טלהעצרעד טלָא ס רעּפַארגָאיב ןייז .ןעדלָאװ

 -- : יוזא השעמ



 יי יו

 ןופ ןעגנַאגעג זיא ָארָאהט ןעוו ,גאטימכאנ ןייא,

 ַא רעטסוש םייב ןעמהענוצבָא ,לעטדעטש ןיא ןעדלָאװ

 ןעמ טָאה ,ןעטכיררַאפ טזָאלעג טָאה רע סָאװ לעוויטש

 ןיא טצעזעגניירַא ןוא טריטערַא סָאנ ן'פיוא םהיא

 ןעוועג ןענייז "? ָאד וטזיב םוראוו ,ירנעה  .עמרוט

 ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,רעטרעוו עטסרע ס'ןָאסרעמע

 וטזיב םוראוו,-- .הריד עיינ ןייז ןיא ןעכוזעב םהיא

 -עג ףױרַאד ָארָאהט ךיילג םהיא טָאה "?ָאטינ ָאד

 -עהוצנֶא עכילטייד ַא ןעוועג זיא סָאד : טרעפטנע
 -וצנייא טינ טייקגיטכיזרָאפ ס'ןָאסרעמע ףיוא סינער

 טָאה ןעגרָאמ ףיוא .גנורעיגער רעד טימ ןעסייר

 ַאירַאמ ,עטנַאט ןייז ןעוו ,ןעזָאלעגסױרַא םהיא ןעמ

 םהיא ראפ טלהָאצעב טָאה ןוא ןעמוקעג זיא ,ָארָאהט

 זייב , ןעוועג זיא רע) .ןעליוו ןייז ןענעג ,רעייטש םעד

 -כַאנ רעהעזפיוא רעד טָאה ,רַאפרעד "?עפייט רעד יו

 ךיילג ןעגעווטסעד ןופ זיא ָארָאהט (.טלהעצרעד רעה

 -עגרעביא םהיא טָאה ןעמ ואוו ,געוו ןייז ןעגנַאעג ךיז

 ןעטכיררעפ ןייז ןעמונעגבא טָאה ;ןרעטסעג ןעסיר

 -עגנַא ןיוש רע טָאה ,םורַא עלייוו ַא ןיא ןוא ,?עוויטש

 ַא ףיוא טייוו ,רעביילק-סעדענאי עינַאּפמָאק א טרהיפ

 -עב שיטסירעטקַארַאכ טָאה רע יװ ,ןענַאװ ןופ ,גרַאב

 וצ ןעוועג טינ ץעגרע ןיא זיא טַאַאטש רעד , ,טקרעמ

 .."ןהעז

 טליפרע טָאה רע זא ,טלהיפעגנ טָאה ָארָאהט ןעוו

 טינ ןעצונ ןייק רהעמ טָאה ןוא ןעדלָאװ ןיא קעווצ ןייז

 רע טָאה ,ןעבעל ןעגיטרָאד םעד ןופ ןעהיצ טנעקעג

 ךיז טָאה ןוא ?עביטש עמאזנייא ןייז ןעפרָאװעגקעװַא
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 ןעשנעמ עטסיימ יד וַאו בושי ןיא טרהעקעג קירוצ

 -עג טָאה רע ...ןעבעל ַא ןעכַאמ וצ ידכ טבעלעג ןעבָאה

 -יצַאּפש טָאה ,סרעדעפיילב ןעכַאמ רעטאפ ןייז ןעפלָאה

 -ענ טייצ וצ טייצ ןופ טָאה ,רוטאנ יד טרידוטש גידנער

 טָאה ,ךאלטדעטש עגימורַא יד ןיא עגערטרָאפ ןעטלַאה

 גיטרעפ טָאה ןוא ןעלַאנרושז רַאפ ןעלקיטרַא ןעבעירשעג

 -ירעמ ךייט ן'פיוא ךָאװ א, ,ךוב ןעטסרע ןייז טכַאמעג
 .קורד םוצ ,"קַאמ

 -ייא ענייז ףיוא ןערָאװעגנ טקורדעג זיא ךוב סָאד

 ךיז טָאה סע .ןערַאלּפמַאזקע דנעזיוט ןיא ןעטסָאק ענעג

 ַא ןיא םהיא טָאה רעלדנעהכוב רעד ןוא טפיוקרעפ טינ

 -נוה ןעבעיז ענעבילבעג יד טקישעגבָא םורַא רהֶאי רָאּפ

 רימ ןעניפעג ךובעגַאט ןייז ןיא .ןערַאלּפמַאזקע טרעד

 -עטקַארַאכ עדנעגלָאפ יד טימ טנעכייצרעפ טקַאפ םעד

 -נָא ערַאַאװ יד זיא ךילדנע, : גנוקרעמעב עשיטסיר

 -ינימאזקע וצ טייהנעגעלעג ַא בָאה ךיא ןוא ,ןעמוקעג

 ןיימ רַאפ תושממ רהעמ ןעבָאה ייז .הינק ןיימ ןער

 רעכלעוו ,ןעגָאז תודע ןעק ןעקור ןיימ יו ,עיצַאטוּפער

 ַא ןיא ,ףיורא ּפערט ייווצ ןעּפעלש טזומעג ייז טָאה
 ךיז ןעבָאה ןעקנַארעג עניימ ואוו םעד וצ ךילנהע ץַאלּפ

 טעמכ ןופ קעהטָאילביב ַא רעטציא בָאה ךיא .ןעמונעג

 -לעוװ ןופ טרעדנוה ןעבעיז רעביא ,ןעמָאט טרעדנוה ןיינ

 עלהָאװ ַא טינ סע זיא ...ןעבעירשעג ןיילַא בָאה ךיא עכ

 -רַא ןייז ןופ טכורפ יד ןהעז לָאז רעסַאפרעפ רעד ךַאז

 רימ ךיא םהענ טַאטלוזער םעד ץטָארט ,ְךָאד ?טייב

 ,ןעקנַאדעג עניימ ןענעכייצרעפ וצ רעדעיוו רעדעפ ןיימ

 רעד ןיא .רעמיא יוװ טייהנעדעירפוצ עבלעזיד טימ
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 ַא זיא טָאטלוזער רעזיד זא ,ךיא ביולג טייקכילקריוו

 טפיוקעג ןעטלָאװ ןעשנעמ דנעזיוט ןעוו יו ,רעסעב ךס

 טַאװירּפ ןיימ רעגינעוו ןָא טפיירג סע : עראאו עניימ

 -- ".רעיירפ ןייז רימ טזָאל סע ןוא ןעבעל

 -קע ןייא רעדעי זא ,ןעקרעמעב וצ יאדכ זיא סע
 טציא טגניירב ,טרעדנוה ןעבעיז ענעי ןופ רַאלּפמַאז

 יד רַאגָאז .ךוב א ראלָאד 25 ןופ זיירּפ םעד ןיירַא

 ןערעוו ,טכַאמעג לָאמ א טָאה רע סָאװ סרעדעפיילב

 ןוא (סנעכייצ גנוקניידנא) סרינעוואוס ראפ טפיוקרעפ

 .זיײרּפ ןעכיוה ַא ןעגניירב

 ןעלעטש עכנַאמ ןיא ןעקרעמעב טעוװ רעזעל רעד

 -עננוא ןופ טכילפ יד רעביא, גנולדנַאהבָא עזיד ןופ

 עסערעטניא עמירַאו .ַא-רַאפ סָאװ ,"טיײקמַאזכרָאה

 -עוועב יירעפַאלקש-יטנא יד ןיא ןעמונעג טָאה ָארָאהט

 יד ןופ גנוטלַאה עמירַאװ-יול יד .טייצ ןייז ןופ גנוג

 -ייב ןייז ןעפורעגסיורא טָאה ןעטסינָאיציִלָאבַא עטסיימ

 ,ערעגנערטש ַא טעטרַאװרע טָאה רע .קיטירק עגיס

 יד ןופ גנולדנַאה עשיטקַארּפ רהעמ ןוא ערעפרַאש

 -סױרַא טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעד .טייהיירפ ןופ דניירפ

 זיא ,גנוטכַא ןוא עיהטַאּפמיס עטסקרַאטש ןייז ןעפורעג

 -סרע םוצ םהיא טָאה רע ןעוו .ןיורב ןהאשזד ןעוועג

 -עגכרוד זיא ןיורב ואוו ,דרַאקנָאק ןיא ןהעזעג לָאמ ןעט

 טהיא וצ רע זיא ,עזיײר-סנָאיצַאטיגַא ןייז ףיוא ןערהָאפ

 -עק עשיטענגַאמ טימ יו ןערָאװעג ןעדנובעגוצ ךיילג

 ןעמ טָאה ,1899 ,רעבָאטקָא ןעט3116 םעד .ןעט

 יד ואוו ,יררעפ סרעּפרַאה ייב טריטערַא ןיורב ןהאשזד

 ןוא ןעכָאו ןעבעיז טרעטרַאמעג םהיא טָאה גנוריגער
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 ,רעטסרע רעד ןעוועג זיא ָארָאהט .ןעגנַאהעג רעהכַאנ

 רַאפ ןעדער וצ ןעטָארטעגסױרַא ןעפָא זיא רעכלעוו

 ,גנוניימ עכילטנעפע יד ןעוו ,טייצ ַא ןיא .ןע'ןיורב

 רענאקירעמַא יד ןיא טקירדעגנסיוא ךיז טָאה יז יו

 ןוא ,לעבער םעד ןיורב ןהאשזד טמאדרעפ טָאה ,עסערּפ

 ,ךיילג ןוא ,טײברַא סגנואיירפעב ןייז טכַאלעגסיוא טָאה

 ַארָאהט טָאה ,טסערא ןייז ןופ טונימ רעסייה רעד ןיא

 םעד עדער ַא ןעטלַאה טהעג רע זא ,טכַאמעג טנַאקעב

 ס'ניורב ןהאשזד ןעגידייהטרעפ וצ ,גאטנוז ןעטסכענ

 .טַאהט ןוא רעטקַארַאכ

 ,טקַאפ רעד ךיוא זיא ייבאד שיטסירעטקַארַאכ

 -ָאה ןעטסינָאיצילאבא ןוא רענאקילבוּפער עסיוועג סָאד

 ַאזַא ןָאט ןופ ָארָאהט ןעטלַאהוצבָא טערַאטסעג ךיז ןעב

 זיא עססַאמ עטצעהעגפיוא יד ןעוו ,טייצ רענעי ןיא טקַא

 -עהט ןעדעי רעקיטש ףיוא ןעסיירוצ לעבַאּפַאק ןעוועג

 .גנואיירפעב-ןעּפַאלקש יד ראפ טסידנאגאּפָארּפ ןעגיט
 סָאד ,טרעפטנעעג ףרַאש ץנַאג ייז טָאה רעבָא ָארָאהט

 -רע וצ רונ ,תוצע ןענערפ ייז וצ טקישעג טינ טָאה רע

 זיא סע .דנעבא םענעי ןעדער טעוװ רע זא ,ןערעלק

 ָארָאהט ןוא ,גנולמַאזרעפ עטכוזעב טוג רהעז ַא ןעוועג

 -עגרָאפ גנורעטסייגעב טימ ,ךילנהוועגרעסיוא ,טָאה

 ,"ןיורב ןהאשזד ראפ ףורפיוא , ןעטמהירעב ןייז ןעגָארט

 עטסנהעש יד ןעטכיזניה עלַא ןיא ךילקריוו זיא רעכלעוו

 ַא טכַאמעג טָאה עדער ןייז .ןעטפירש ענייז ןופ

 יוװ ,טרָאד ,רערעהוצ עלַא ףיוא קורדנייא ןעקרַאטש

 "עג רע טָאה רעטעּפש ךָאװ ַא ואוו ,ןָאטסָאב ןיא ךיוא

 .לַאפייב סיורג טימ ,גַארטרָאפ ןעבלעז םעד ןעטלַאה
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 ' געיז םעד ןעהעז וצ טבעלרעד טינ טָאה ָארָאהט

 יד) ןעדעיז ןופ ןעטַאַאטש יד רעביא "ןָאינוי, ןופ

 ןייז רַאפ בלַאה ַא ןוא רהֶאי ןעטצעל םעד .(הטיוס

 לײהטנַא ןייק ןעמהענ טנעקעג טינ ןיוש רע טָאה טדיוט

 יד) טיײהקנַארק ןייז בעילוצ ןעגַארפ עכילטנעפע ןיא
 ןעדנובעגוצ ןעטלַאהעג םהיא טָאה עכלעוו ,(טכוזדניווש

 ,יימ ןעט6 םעד) ןעמוקעג זיא עדנע יד זיב ,טעב ןייז וצ

 גידעל רעבָא םהיא טָאה רוטַאנ עגיטעהט ןייז 2

 -רַאעג רע טָאה שירעביפ : ןענעיל וליפא טזָאלעג טינ

 -ניירב סעלַא ,עקרעוו עשירארעטיל ענייז רעביא טייב
 .ןעבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד זיב ,גנונדרָא ןיא גידנענ

 א =
 ןייז ןוא ןעשנעמ םעד , ןופ עציקס עצרוק עזיד

 ןענעק ךיז לָאז רעזעל רעד גונעג טינ טייוו זיא "טייצ

 -עשז ס'ָארָאהט ןופ ףעירגעב ןעגידנעטשלָאפ ַא ןעפַאש

 ץטַאלּפ רעטקנערשעב רעד  .טייקניטרַאנעגיײא ןוא עינ

 ןעטיירּפשרעפ וצ רערהעמ לעיפ טינ טביולרע רעבָא

 ענינייא ךָאנ רונ ןעבעגרעביא ךיא לעוװ םוראד ןוא ,ךיז

 ידנעה ,רעפארגָאיב ןייז עכלעוו טימ ,ןעכירטש עטצעל

 -- ; רליב םעד טגידנערעפ ,טלָאס .ס

 ןעכילנהעוועגרעסיוא ןַא רימ ןעהעז ָארָאהט ןיא,

 -נָאז ןייז --- טייצ עכילנהעוועגרעסיוא ןַא ןופ טקודָארּפ

 גיצנייא ,רוגיפ עמאזנייא ,עדנעגנירד ךיז-ןיא ,ערַאברעד

 -קרעמפיוא סױרַא טפור ,רוטַארעטיל ןופ ןעלַאנַא יד ןיא

 -ניטסיירד ,טעטילַאניגירא ןייז ךרוד ךיז וצ טיײקמַאז

 ךיז ןיא טַאהעג טָאה רע , .טייקגיגנעהבאנוא ןוא טייק

 -עב גיטכיר רענייא טָאה ,"ן י י נ םענערָאבעג-טימ ַא



 יא =

 ןעפרָאװרעּפ סעלעיפ טָאה רע .םהיא ןעגעוו טקרעמ
 ןוא ,רעייהט ןעטלַאהעג ןעבָאה ןעשנעמ ערעדנַא סָאװ

 יד עכלעוו ,ןעכַאז ערעדנַא ךיוה רהעז טצעשעג טָאה

 ןעוועג זיא סע  .זָאלהטרעוו רַאפ ןעטלַאהעֶנ טָאה טלעוו

 -בא ,ןענַארפ ןעלעטש וצ עבאגפיוא ןייז ןופ ?לייהט ַא

 עינעשז ןייז רעבא .ןעכערּפשרעדיװ ןוא ןענעקייל

 .רעוויטַאגענ ַא ,רעדנערעטשוצ ַא זיולב ןעוועג טינ זיא

 טָאה דנעזיוט א ןופ שנעמ ןייא טינ ןעוו ,טייצ א ןיא

 טָאה ,רוטַאנ רעד טימ עיטַאּפמיס עכילקריוו ַא טַאהעג

 טפַאשטנַאקעב ערַאברעדנואוו ַא טעמכ טכיירגרעד רע

 טייצ ַא ןיא .ןעטערקעס עטסכילרעניא ערהיא טימ

 -יא סָאד ןעוו ,ןעבעל שַאמ-שימ ןעטלעטסניקעג ַא ןופ

 ,עשיטקַארּפ סָאד ןופ טלייהטעגבָא לעיפוצ זיא עלַאעד

 טּפַאשדנייפ עשלַאפ ַא ןיא טהעטש טפַאשלזעג יד ןוא

 ,טסיאעהטנַאּפ רעמורפ רעד ,רע טָאה --- רוטַאנ רעד וצ

 -רעפ ןוא טייקגיצנייא ,טייקכאפנייא ןהעזעג םודעמוא

 ",טפאשרדנַאװ

 -לעז ַא טימ ןעטלַאהעגנָא רע טָאה לַאעדיא ןעזיד

 -נעבעגרעביא ןוא טייקניטכירפיוא ,שזארוק םענעט

 -- ןיינ יצ ,גלָאפרע ןַא טַאהעג טָאה רע ביוא .טייה

 ןעבעג ןענעק טעוװ ןיילַא טייצ יד סָאװ ענַארפ ַא זיא
 ןוא עלעיּפשייב ענייז .רעפטנע ןעגיטכיר ַא ףױרַאד

 ןהֶא ,טלַאק ןערָאװעג ןעמונעגפיוא ןענייז ןערהעל ענייז

 -וצ ןייז ןוא ; טייצ ןייז ןופ ןעשנעמ יד ןופ ,ןעיורטוצ

 ןופ ןעטימ ןיא ןעטינשעגבָא םהיא טָאה טדיוט רעהירפ

 ןופ טכורפ יד ןעהעז ןענעק וצ ןערהָאי עטסעב ענייז

 -עג לעיּפ ױזַא טימ טייזרַאפ טָאה רע עכלעוו ,ןעמָאז יד



 ךיז ןעק ָאזְלַא ךילכעלפרעביוא .טייקגיסיילפ ןוא דלוד

 עטסיימ יד ןופ טײברַא יד יו ,טײברַא ןייז זַא ,ןעטכוד

 ןעק ןעטסילַאעדיא :ןעגנולעג טינ זיא ,ןעטסילַאעדיא

 ןוא ,ןעלייהטרוא טינ סעבָארּפ עכלעזַא טימ רעבָא ןעמ

 םעד טימ ן'ָארָאהט ןעמ ןעק ןעמעלַא רַאפ רעגינעוו

 םעד ןעסָאנעג רע טָאה ,סנעטסרע ןעד  .ןעלייהטרוא

 טייקרָאלק ןיא טהעטשעב סָאװ גלָאפרע ןרַאבצַאשנוא

 ןוא ; ןילַא ךיז טימ טייהנעדירפוצ ןוא ןעקנַאדעג ןופ

 עלַא יו ,טייהרעכיז יד טלהיפעג רע טָאה ,סנעטייווצ

 טעוװ ךילדנע זַא ,רעמיא סע ןעלהיפ ןעשנעמ עסיורג

 ינַא ןערעוו ךָאד טייברא ןייז ןופ הטרעוו רעגיטכיר רעד

 .טצעשעג ןוא טנעקרע
 רעביארָאפ זיא סָאװ טייצ רעד ןופ ףיולרעפ ןיא,

 ןעסכַאוװעג גידנעטש ןעמָאנ ןייז זיא ,טדיוט ןייז טייז

 ךָאנ רעכיז זיא ןוא ,דנַאלגנע ןיא יא ,ַאקירעמא ןיא יא

 ---".רערהעמ רעטייוו סָאװ ןעסקַאװ וצ

 .רעצעזרעביא רעד



 טייקמאזראהעגנוא ןופ טכילפ יד

 רימ ןענייז ןעטייהיירפ ערעזנוא עלַא רַאפ

 ןעוו ,עכלעוו ןעשנעמ וצ טעטכילפרעפ

 ,ןעגנואווצעג ייז טָאה ןעסיוועג רעייז

 ןופ עצעזעג יד ןעכָארבעג ייז ןעבָאה

 .דרָאפפילק ,רד ,דנַאל

 גנורעיגער ענעי, : ָאטטָאמ יד ןָא ךיא םהענ ןרעג

 ןוא ; "עטסגינעוו סָאד טרעיגער עכלעוו ,עטסעב יד זיא

 שיטַאמעטסיס ,טכילקריוורעפ ןהעז ןעלעוו סע טלָאװ

 טמוק ,טרהיפעגסיוא ןרעוו סע לָאז .רעלענש סָאװ ןוא

 זַא -- ךיוא םעד ןיא ביולנ ךיא -- סיוא ךילדנע סע

 רָאנ טריגער עכלעוו ,עטסעב יד זיא גנוריגער ענעי,

 -רעפ ןייז ןעלעוו ןעשנעמ ןעוו ,ןוא ; "טינ ןעצנַאג ןיא

 גנוריגער טרָאס רעד ןייז סָאד טעוװ ,םעד ראפ גיט

 ןעטסעב ןיא זיא גנוריגער -.ןעבָאה ןעלעוו ייז סָאװ
 יד רעבָא ; געווסיוא ןַא ,לעטימ ַא יו רהעמ טינ לֵאפ

 -ער עלַא ןוא ,לָאמ עלַא ןענייז ןעגנוריגער עטסרהעמ

 ןעסיוא ,דנעסַאּפנוא ,לָאמ סעכנַאמ ןענייז ןעגנוריג

 .געוו
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 ןערָאװעג טכַארבעג ןענייז סָאװ ןעטנעמוגרַא יד

 ןוא עלעיפ ָאד ןענייז סע---עעמרַא עגידנעטש ַא ןעגעג

 ןַא ןעבָאה וצ ןענעידרעפ ןוא ,ןעטנעמוגרַא עגיטכיוו

 ןערעוו טכארבעג פוס לכ ףוס ךיוא ןענעק --- סולפנייא

 עעטרַא עגידנעטש יד .גנוריגער ענידנעטש א ןעגעג

 יד .גנוריגער עגידנעטש יד ןופ דנַאה ןייא זיולב זיא

 עמרָאפ ַא יו רהעמ טינ זיא עכלעוו ,אפוג גנוריגער

 -קריוורעפ וצ ידכ ,ןעבילקעגסיוא טָאה קָלָאפ סָאד סָאװ

 לולע (עעמרַא יד יוװ) יוזא עדארג זיא ,ןעליוו ןייז ןעּכיל
 סָאד רעדייא ,ןעברָאדרעּפ ןוא טכיורבסימ ןערעוו וצ

 ןעהעז סע טנעק רהיא .רהיא ךרוד ןעקריוו ןעק קְלָאפ

 -רַא יד ,(1849) ָאקיסקעמ טימ המחלמ עגיטציא יד ןופ

 -אזרעּפ ?הָאצ עניילק ַא גיסעמסינטלעהרעפ ןופ טייב

 סלַא גנוריגער עגידנעטש יד ןעכיורבעג עכלעוו ,ןענ

 קלאפ סָאד טלָאװ הליחתכל ,ןעד ; גייצקרעוו רעייז

 .לעטימ ַאזַא ףיוא טמיטשעגנייא טינ

 -יוא ,יז זיא סָאװ --- גנוריגער רענאקירעמַא יד

 עכלעוו --- עטְלַא ןייק טינ םגה --- ,עיצידַארט ַא רעס

 עדנעמוק יד וצ טגידעשעבנוא ןעבענוצרעביא ךיז טכוז

 לייהט ַא טונימ עדעי רעבָא טרילרעפ עכלעוו ,תורוד

 יד טינ טָאה יז ?טייקנייר ןוא טייקצנַאג רהיא ןופ

 -נעמ ןעגידעבעל ןעניצנייא ןייא ןופ טפארק-סנעבעל

 ראפ .ןעליוו ןייז וצ ןעגיוב יז ןעק שנעמ ןייא ןעד ; ןעש

 יז .סקיב רענרעצליה ןימ ַא יז זיא אפוג קלאפ םעד

 ; ךאז עגירעביא ןַא ןעצנַאג ןיא טינ םינּפה רעבָא זיא

 ילּפמָאק זיא סע עכלעוו ןעבָאה זומ קְלָאפ סָאד ןעד
 וצ ידכ ,טעשזוה סע יוװ ןערעה ןוא עירענישַאמ עטריצ
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 .טָאה רע סָאװ גנוריגער ןופ עעדיא יד ןעגידעירפעב

 ןעשנעמ גיטכיט יװ ,זנוא ןעזייוועב ןעגנוריגער

 ךיז ןענעק ייז יװ רַאגָאז ,ןערעוו ןעגָארטעב ןענעק

 "עוו הבוט ענעגנייא רעייז ןופ ץְלַא ,ןעגירטעב רעבלעז

 ןעזומ רימ ,ךַאז עניטרַאסיורג א זיא גנוריגער ַא .ןעג

 ריז ןופ גנורינער עזיד טָאה ךָאד .ןעבעגוצ עלַא סָאד

 -נוא עכלעוו דנעגריא ןעפלָאהעג טינ לָאמנייק ןיילַא

 -לעוו טימ טייקגידעבעל יד ךרוד רעסיוא ,גנומהענרעט

 -רעטנוא יד ידכ ,געוו ןופ ןעגָארטעגבָא ךיז טָאה יז עכ

 טינ טלַאה ,גנורינער יד ,יז .ןערעטש וצ טינ גנומהענ

 ןופ ןעשינעטסיוו יד טינ טצעזעב י ז .יירפ דנַאל יד

  טעדליב יז .(טייז בירעמ וצ ןעטַאַאטש יד) ןעטסעוו

 -ַאקירעמַא ןופ רעטקַארַאכ רענערָאבעגטימ רעד .טינ

 ןָאטעגפיױא זיא סע סָאװ סעלַא ןָאטעג טָאה קלָאפ רענ

 ,רהעמ לעסיב ַא ןָאטעג ךָאנ טלָאװ רע ןוא ;ןערָאװעג

 וענַאטשעג םהיא לָאמ ַא טינ טלָאװ גנורעיגער יד ןעוו

 ןעכלעוו ךרוד געווסיוא ןַא זיא גנוריגער ןעד .געוו ןיא

 רענייא ןעזָאל וצ ןייז ?עוּפ טלָאװעג ןעטלָאװ ןעשנעמ

 גנוריגער יד ןעוו ,טגָאזעג יו ,ןוא ; הור וצ ןרעדנַא םעד

 -ענ ןעטסיימ םַא עטריגער יד ןרעוו ןַאד ,עטסעב יד זיא

 .רהיא ןופ הור וצ טזָאל

 ןייז טינ ןעטלָאװ ייז ןעוו ,עיצרעמָאק ןוא ?לעדנַאה

 ןעזיוועב טינ לָאמ ןייק ייז ןעטלָאװ ,ימוג ןופ טכַאמעג

 -צעזעג יד עכלעוו ,עסינרעדניה יד ןעגנירּפשוצרעבירַא

 -לָאװ רימ ןעוו .געוו ןיא רעמיא ייז ןעלעטש רעבענ

 -ריוו יד ְּךֶאֹנ רעבעגצעזעג עגיזָאד יד טלייהטרואעג ןעט

 לעסיב ַא ךיוא טינ ןוא ,ןיילַא ןעטַאהט ערעייז ןופ גנוק
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 -עטש טפרַאדעג ייז ןעמ טלָאװ ןַאד ,הנוכ רעייז ךָאנ
 טימ ךיילגוצ ייז ןעפָארטשעב ןוא ,סַאלק ןייא ןיא ןעל

 קעװַא ןעגעל עכלעוו ,ןענָאזרעּפ עניליווזייב ענעי
 .ןענהַאבנעזייא ןופ סעסלער יד ףיוא ןעגנולכיורטש

 ךיילנ טינ ,רעגריב ַא יו ןוא ,שיטקַארּפ גידנעדער

 ,ןעשנעמ-גנוריגערײטנַא ךיז ןעפור עכלעוו ,ענעי יו

 - גע ר ןייק ר ַא ג טרָאּפָאז טינ ,ךיא גנַאלרעּפ

 ר ערע'ס עב א טהרה אפ אז רמ טטנור
 ַא-רַאפ סָאװ ןערעלקרע שנעמ רעדעילָאז .גנורינ

 סָאד טעוװ ,טקעּפסער ןייז ןענידרעפ טלָאװ גנוריגער

 -עב וצ עכלעזַא רעטנהענ טירט ַא ןייז ןיוש ןיילַא

 .ןעמוק
 רַאפ ,םעד םעלַא ְךָאנ ,גנורעלקרע עשיטקַארּפ יד

 -רע ,קלָאפ ןופ דנעה יד ןיא זיא טכַאמ יד ןעוו . ,סָאװ

 ,ןעגיטלעוועג וצ דנַאנַאכָאנ טעטירָאיַאמ יד ייז ןעביול

 זיא יז זַא ךילניײשרהַאו רהעמ זיא סע ?ייוו ,טינ זיא

 סע זא ,טקנייד טעטירָאנימ יד ?ייוו טינ ךיוא ,טכערעג

 5 י י ו ו -- רַאפרעד טושּפ רונ ,ױזַא רעכילרהע זיא

 ַא רעבָא .רע קרַא טש שיזיפ זיא יז
 ןיא טגיטלעוועג טעטירָאיַאמ יד עכלעוו ןיא ,גנורינער

 -ניטכערעג ףיוא טעדנירגעב ןייז טינ ןעק ,עלעפ על ַא

 ןעהעטשרעפ ןעשנעמ יד טייוו יוװ ףיוא וליפא ,טייק

 .טייקגיטכערעג

 ,רעכלעוו ןיא ,גנורעינער ַא ןעבעג טינ ןעד ןעק

 זיא סָאװ טסילשעב טעטירָאיַאמ ןופ טפַארק יד טינ

 -טנע ן| ע סיוו ע ג רעד רונ ,טכערנוא ןוא טכער

 -ַארפ רונ טסילשעב טעטירָאיַאמ יד ואוו ? טעדייש



 יין

 רעד וכ ?ןע57 טימ עשיט קארּפ ןּופ ןעג

 טינ וליפא ןוא ,טונימ א ראפ ,זיא סע ןעוו ,רעגריב

 -ע ג ןייז ןעבעגבָא ,הטרעוו זיא רָאָאה ַא סָאװ רהעמ

 -ַאװ וט ,אי זַא בוא ? רעבעג-ץעזעג םעד ןעסיוו

 ךיא ?ןעסיוועג ַא רעדנוזעב שנעמ רעדעי טָאה םור

 ,{ע ש נ ע מ טסרעוצ ןייז ןעפראד רימ זַא קנייד
 -וצסיוא יאדכ טינ רָאג זיא סע .רעהכַאנ רעגריב ןוא

 לָאז ;ץעועג ן'רַאפ טקעּפסער ַא ןעשנעמ ןיא ןעדליב

 .טכערעג זיא סָאװ סָאד רַאפ טקעּפסער ןעבָאה רונ רע

 -וִצנֶא טכער ַא בָאה ךיא עכלעוו ,טכילפ עגיצנייא יד

 קנייד ךיא סָאװ סָאד ןָאט וצ לָאמ עלַא--זיא ,ןעמהענ

 ,ןערָאװעג טגָאזעג גיטכיר זיא סע .טכער זיא סע זַא

 ַא רעבָא : ןעסיוועג ןייק טינ טָאה טפַאשלעזעג א זַא

 -עג ַא ןיא ןעשנעמ עטפאהנעסיוועג ןופ טפַאשלעזעג

 .ןעסיוועג ַא ט י מ טפַאשלעז

 -נעמ יד טכַאמעג טינ לָאמנייק טָאה ץעזעג סָאד

 רעייז בעילוצ ,הברדא ; טכערעג רהעמ רָאָאה ַא ןעש

 ןעניימ סָאװ יד וליפא ןערעוו ,ץעזעג ן'רַאפ טקעּפסער

 טהעז טא .טכערנוא ןופ םיחולש יד גָאט ןעדעי ,טוג

 םעד ןופ טַאטלוזער ןעכילנהעוועג ןוא ןעכילריטַאנ םעד

 קלָאּפ ַא טהעז טָא ! ץעזעג ן'רַאפ טקעּפסער ןעגירעביא

 ,רענלַארּפַאק ,ןַאטיּפַאק ,קינװָאקלָאּפ --- ןעטַאדלָאס

 יוו---עגירעביא סעלַא ןוא ןעטַאמרַאה ,רענלעז עכַאפנייא

 גרַאב רעביא ,גנונדרָא רעלָאפטכארּפ ןיא ןערישרַאמ ייז
 רעייז ןעגעג ,ןעליוו רעייז ןענעג ,געירק םוצ ,לאהט ןוא

 זיִא שּרַאמ רערעװש ַא !ןעסיוועג ןוא דנַאטשרעּפ

 ייז -...גנוּפַאלקיץרַאה ַא טיג סָאװ שרַאמ ַא ,רערעייז



 א =

 ַא ןיא סע זַא ןעסייוו ייז ; ןענָאזעג ךילדעירפ ןענייז

 סָאװ וט :ןָאט ןעהעג ייז סָאװ טייברַא עטכולפרעפ

 -נ ע מ ייז ןענייז ? ןעהעג ייז סָאװ ראפרעד ייז ןענייז

 -עסרַא ןוא ןעגנוטסעפ עכילגעוועב עניילק רעדָא ,ןעש

 סָאװ ןעשנעמ ןעזָאלנעסיװעג ַא ייב טסנעיד ןיא ןעלַאנ

 ? טכַאמ יר טָאה

 ,ןעחטטש ןעמיש סגנוריגער יד ואוו רעבירַא טהעג

 אזַא--טַאדלָאסדזָארטַאמ םעד ףיוא קוק ַא טיג ןוא

 רענאקירעמַא יר סָאװ האירב ןימ ַאזַא רעדָא ,שנעמ

 ערהיא טימ ,ןעשנעמ ַא ןופ ןעכַאמ ןעק גנוריגער

 ַא ,ןעטאש ַא יו רהעמ טינ זיא רע -- ןעצנוק עצרַאוװש

 -רעגידעבעל טעטַאטשעב ןַאמ ַא ,טייהשנעמ ןופ רכז

 -ע ט ש ,רענעבָארגעב ַא ןיוש ,ןעגָאז ןעק ןעמ ,טייה

 טימ ,ךיז ףיוא רהעוועג יד טימ ,ןעבָארגעב גי ד נ ע ה

 -- זא ,ךילגעמ זיא סע להָאװבָא ...ןעמעֶלַא טימ היול ַא
 טלעיּפשעג טָאה קיזומ ןייק ,טּפַאלקעג טָאה קיוּפ ןייק

 ; ןעגָארטעג גנוטסעפ םוצ רעּפרעק ןייז ןעבָאה רימ תעב

 טכליהעג טָאה סקיב ַא ןופ סָאש רעגיצנייא ןייק

 .ןעגָאז וצ םהיא "עידַא , םוא ,דלעה םעד ןופ בורג ן'פיוא

 א א א
 יו טינ : טַאאטש םעד ןומה רעד טנעיד ױזַא טָא

 ערעייז  טיס .,ןענׂשאמ יו רונ ,ןעשנעמ

 ,ץילימ יד ,עעמרא יד ןענייז .ייז. .סרעפרעש

 .וו .ז .א ,ייציִלַאּפ יד ,סעמרוט ןופ רעטכעוו יד

 "עג וצ ןָא טינ רָאנ ייז ןעביוה סלייהטנעטסרהעמ

 ייז .להיפעג ןעלַארָאמ רעייז רעדָא לכש רעייז ןעכיורב

 דרע ןוא ץלָאה יו הנירדמ עבלעזיד ףיוא ךיז ןעלעטש



 .הל) י.י

 -באפ טנעקעג עקַאט רשפא טלָאװ ןעמ .רענייטש ןוא

 ױזַא עדארג ןעטלָאװ סָאװ ,ןעשנעמ ענרעצליה ןעריציר

 -סער רהעמ סױרַא טינ זנוא ןיא ןעפור ייז .ןייז טוג

 -ענ ןערוניפ רעדָא ,ךאלעשנעמ ענעיורטש יוװ טקעּפ

 .ןערעסערג ןייק טינ ןעבָאה ייז .עטָאלב ןופ טכַאמ

 יװ עכלעזא וליפא ךָאד -- טניה ןוא דרעפ יו הטרעוו

 ..."רעגריב עטוג , סלַא ךילנהעוועג ןעמ טצעש יד

 -יטיִלָאּפ ,רעבעגצעזעג עטסיימ יד יו --- ערעדנַא

 .-עיד --- עטמַאעב ןוא ןערָאטסינימ ,ןעטַאקָאװדַא ,רעק
 ;ּפעק ערעייז טימ ךילכעזטּפיוה טַאַאטש םעד ןענ

 ןייק ייז ייב טכַאמ לַארָאמ ןופ ענארפ יד יוװ ױזַא ןוא

 -עיד וצ גיטרעפ ױזַא עדארג ייז ןענייז ,סיוא טינ קוליח

 ןענעיד וצ יװ ,נידנעליוו טינ ,לעפייט םעד ןענ

 .טָאג

 -רַאמ ,ןעטָאירטַאּפ ,ןעדלעה יד --- ?הָאצ עניילק ַא

 -נ עמ ןוא ,ןניז ןעטיירב ַא ןיא רעמרָאפער ,רעריט

 ןעסיוועג רעייז טימ טַאַאטש םעד ןענעיד --.זעש

 ,עזייוו רעגידנעווהטָאנ ,ייז ןעזומ ךיִלנלֶאפ ןוא ,ךיוא

 ייז ;םהיא ןענעגאד סלייהטנעטסרהעמ ןעלעטש ךיז

 .רנייפ יוװ ךילנהעוועג טלעדנַאהעב םהיא ןופ ןערעוו

 סלַא ךילצינ ןייז רונ טעו שנעמ רעגולק ַא

 -ענ ןערעוו וצ ןעבעגרעטנוא טינ ךיז טעוו רע ,ש נ עמ

 טימ ְךָאל ַא ןעּפָאטשרַאפ וצ ,יילב קיטש א יוװ טכיורב
 ןייז ןעבענפיוא ,ןעטסנינעװו םוצ ,טעװ רע ,ךיז

 -- :טמַא
 ,ןייז וצ םוהטנעגייא םוא ןערָאבעג-ךיוה וצ ןיב ךיא

 -- לָאוטנָאק םייב ךאז-ןעבענ ַא
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 ןייז וצ ילכ עכילצינ ַא ןוא טכענק רעדָא

 ,טלעוו רעד ןיא טַאַאטש ןעדנעשרעה זיא'ס ןעכלעוו וצ

 *א/ 8 * 

 ענייז וצ ןעצנַאג ןיא רעביא ךיז טיג סָאװ רעד

 -צונ ןוא גיציינ סיוא ייז ייב טקוק רעד ,ןעשנעמטימ

 זייוולייהט רעביא רונ ךיז טיג סָאװ רעבָא רעד ; זָאל

 ןוא רעטעהטלהָאו ַא רַאפ ןעמָאנ ַא טנירק ,ייז וצ

 .ּפָארטנַאליפ

 -עג ןערהיפוצפיוא ךיז ןעשנעמ ַא רַאפ טסַאּפ יוו

 ? גָאט ןעגיטנייה גנוריגער רענאקירעמַא יד רעביאנעג
 ! רבח רהיא ןייז הּפרח ןהֶא טינ ןעק רע : רעפטנע ךיא

 עשיטילָאּפ ענעי ןענעקרענַא טונימ ַא רַאפ טינ ןעק ךיא

 זיא עכלעוו ,גנורעיגער ןיימ סלא ןָאיצַאזינַאנרָא

 .גנורעיגער ס'פ א ? ק ש םעד ךיוא

 -ָאוער ןופ טכער סָאד ןענעקרענַא ןעשנעמ עלַא

 -נוא ןופ ךיז ןעגַאזטנע וצ טכער סָאד .ה .ד ; ןָאיצול

 רעד ןעגעגַאד ךיז ןעלעטש וצ ןוא ,טפַאשרענעהטרעט

 זיא טייקגידריווסטכינ ןוא יײנַאריט רהיא ןעוו ,גנוריגער

 ,ןעגָאז עלַא טעמכ רעבָא .ךילגערטרענוא ..ןוא סיורג וצ

 עיצולָאוװער יד ןיא .לַאפ רעד טינ סָאד זיא טצעי זַא

 רעד ןעוועג אי סע זיא ,ייז ןעקנעד ,1779 רהאי ןופ

 .לַאפ

 ַא ןיא עזיד זא ,טגָאזעג רימ טלָאװ רענייא ןעוו

 -האצבא ןא ףױױרַא טגעל ייז ?ייוו ,גנוריגער עטכעלש

 ןערעוו סָאװ רעדנעל עדמערפ ןופ ןעטקורָארּפ ףיוא גנול

 -רהאוו טסכעה ךיא טלָאװ ,סנעפַאה עגיה ןיא טכַארבעג

 ךיא םירָאװ ,םעד ןופ ןעזעוו ןייק טכַאמעג טינ ךילנייש



 ; ךיז ןעבייר ןענישַאמ עלַא .ייז ןהֶא ןעמוקסיוא ןעק

 גונעג ףיוא טוט ענישַאמ סגנוריגער עזיד זַא ךילנעמ

 סָאד ןעגעקטנַא סיוא ךיז טכיילג סעכלעוו ,סעטוג

 -ַאמ וצ הלוע עסיורג ַא סע זיא סלַאפנעדעי .עטכעלש
 ןיוש טמוק סע רעבָא ןעוו .םעד ןענעוו לעמוט ַא ןעכ

 טָאה ןישַאמ יד ואוו לַאפ רעד טינ זיא סע זַא ,וצרעד

 ואוו ,ןישַאמ ַא טָאה יירעבייר יד ואוו רונ ,יירעבייר ַא

 ,ןַאד -- טריזינַאגרָא זיא גנוקירדרעטנוא ןוא יירעביור

 ןיא !ןעבָאה טינ ןישַאמ ַאזַא רהעמ רימָאל ,ךיא גָאז

 -לעפעב יד ןופ לעטסכעז ַא ןעו : רעטרעוו ערעדנַא

 וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה עכלעוו ,דנַאל ןופ גנורעק

 יר .ןוא ,ןעפַאלקש ןענייז ,טייהיירפ ןופ םייה יד ןייז

 ערמערפ ַא ןופ טגעיזעב ןוא ןעלַאפעב זיא דנַאל עצנַאג

 עצעזעג עשירעטילימ רעטנוא ןעפרָאוװרעטנוא ,עעמרַא

 וצ הירפ וצ טונימ ַא טינ זיא סע זא ,ךיא קנייד ---

 ךָאנ זיא טכילפ יד .,ןערינָאיצולָאװער ןוא ןערילעבער

 זיא דנַאל ענעלַאפעב יד ?ייוו ,דנעגנירד רהעמ רַאפרעד

 -נעפיירגנא יד זיא ערעזנוא רעבָא ,ענעגייא רעזנוא טינ

 .עעמרא עד

 -ָאמ ןעגעוו עלעיפ ייב טעטירָאטיױא ןַא ,י ע? ַא פ

 טכילפ יד ןעגעוו, לעטיּפַאק םעד ןיא ,ןענַארפ עלַאר

 ,"גנורינער עכילרעגריב יד וצ טייקנינעהטרעטנוא ןופ

 יד וצ ןעגנוטכילפרעפ עכילרעגריב עַלַא וצ-טרהיפ

 אז, :יױזַא טנָאז רע .טייקנגיסַאּפ ןופ עגַארפ

 טּפַאשלעזעג רעצנַאנ רעד ןופ ןעסערעטניא יד גנַאל

 ןעלעטש טינ ךיז ןעק ןעמ גנַאל ָאז ,.ה .ר ,סע טרעדרָאפ

 ןהֶא ,גנוריגער עטרילבַאטע יד ןעטייב רערָא ,ןעגעגַאד
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 ,ןעליוו סטָאג סע זיא ,קלָאפ ן'ראפ טייקכילמעווקעבנוא
 טינ רעבָא ,גנוריגער עטרילבַאטע יד ןעגלָאפ לָאז ןעמ זַא
 -עב יד טרעוו ,ּפיצנירּפ ןעזיד גידנעמהעננָא ....רעגנעל
 -רעדיוו ןופ לַאפ ןעלעיצעּפס ןעדעי ןופ גנוגיטכער
 -הַאפעג ןוא ןעדייל .יד ןופ עגַארפ ַא ךַאפנייא ,דנַאטש
 -ניישרהַאו יד ןוא ןעטסָאק יד ןוא ,טייז ןייא ףיוא ןער
 " טייז רעדנַא םעד ףיוא ,ןעפלעה ןענעק ןופ טייקכיל
 ןעלייהטרוא שנעמ רעדעי לָאז ,רע טגָאז ,םעד ןעגעוו
 .ןייֵלַא ךיז רַאפ

 טינ לָאמנייק טָאה יעלַאפ זַא ,רעבָא טנייש סע
 ןופ ?לכ רעד ואוו ,עלעפ ענעי ןעגעוו טכַארטעגרעביא
 קלָאפ א ואוו ,ןערעוו טעדנעוװעגנָא טינ ןעק טײקגיסַאּפ
 ,ט ב ע ר ןיא סָאװ ןָאט זומ ,רענלעצנייא ןַא יו טוג ױזַא
 -עגנוא בָאה ךיא ביוא .ליוו סע סָאװ ןעטסָאק געמ סע
 ןעשנעמ ַא ןופ טערב יד ןעסירעגקעװַא טייהרעטכער
 ,ןערהעק-קירוצ םהיא סע ךיא זומ ,ךיז טקנירט סָאװ
 ךָאנ .ןעקנירטרעד ןיילַא ךיז ײבַאד לָאז ךיא ןעוו וליפא
 רעבא ; םעווקעבנוא ןעסייה סָאד טלָאװ ךָאנ יעלַאפ
 -מוא ענױזַא ןיא ןעבעל ןייז ןעטער טלָאװ סָאװ רעד
 זומ קֹלֶאֹפ סעזיד .ןערילרעפ םהיא לָאז רעד ,עדנעטש
 וצ ןערעהפיוא זומ ןוא ןעפַאלקש ןעטלַאה וצ ןערעהפיוא
 ייז טסָאק סע ןעוו וליפא ,ָאקיסקעמ טימ המחלמ ןערהיפ
 ! קלָאפ סלַא ץנעטסיזקע רעייז

 טימ ןייא רעקלעפ יד ןעמיטש עקיטקַארּפ רעד ןיא
 -ושטַאססַאמ זַא ,זיא סע רעוו רעבָא טקנייד ; יעלַאפ
 ןעגיטצעי םעד ןיא טכער זיא סָאװ ךילטקניּפ טוט סטעס
 -- 3 סַיזירק
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 -רעבליז ןוא דלָאג ןיא הפוצח יד ,"העונצ , ענצעטַאטש יד

 --- ץטוּפ

 וז טזָאל עלעעז רהיא ןוא ,ףיוא יז טביוה עּפעלש רהיא

 ,ץטומש ןיא ךיז ןעּפעלש
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 םרָאפער ןופ רענגעג יד ןענייז ,נידנעדער שיטקַארּפ

 -יִלֲאֹּפ דנעזיוט טרעדנוה יד טינ סטעסושטַאססַאמ ןיא

 םירחוס דנעזיוט טרעדנוה ַא רָאנ ,הטיוס יד ןופ רעקיט

 -עטניארעפ רהעמ ןענייז עכלעוו ,רעיה ַאד סרעמרַאפ ןוא

 רעד ןיא יו רוטלוקירנַא ןוא עיצרעמָאק ןיא טריסער

 -עג ןָאט וצ ניטרעפ טי נ ןענייז עכלעוו ; טייהשנעמ
 סע געמ ,ָאקיסקעמ וצ ןוא ןעפַאלקש יד וצ טייקגיטכער

 יד טימ טינ ךיז גירק ךיא .ליוװ סע סָאװ ןעטסָאק

 םייה רעד ןיא ָאד סָאװ ,יד טימ רונ ,ןעטייוו ןופ דנייפ

 ,ענעי ןופ טָאבענ םעד ןעגלָאפ ןוא ,טימ ייז ןעטײברַא

 -נוא ןעוועג ןעטלָאװ עגיה יד ןהֶא עכלעוו ,קעװַא טייוו

 .ךילדעש

 -ייז ןעססַאמ יד זא ,ןעגָאז וצ טנהעוועג ןענייז רימ

 טהעג סערגָארּפ רעד רעבָא ;טעטיירעברָאפ טינ ןענ

 -עב טינ םצע ןיא ןענייז "עגינעוו, יד ?ייוו ,םַאזגנַאל
 טינ זיא סע ."עלעיפ , יד ראפ רענילק טינ ןוא רעס

 ,רהיא יו טוג ױזַא ןייז ןעלָאז עלעיפ זא ,ניטכיוו ױזַא

 טייקסטוג עטולָאסבַא ןייז לָאז סע ,גיטכיוו זיא סע יו

 ןעכַאמ טעוװ טייקסטוג לעסיב יד ןעד ; ואוודנעגריא

 .גיוט עצנַאג יד ןהענפיוא

 עירָאעט ןיא עכלעוו ,רעדנעזיױט ָאד ןענייז סע
 רעד ןיא ,המחלמ ןוא יירעפַאלקש ןופ רענגעג ייז ןענייז
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 ; ןעפַאשוצבָא ייז טינ רָאג ייז ןעוט רעבָא עקיטקַארּפ
 -גנישַאו ןופ רעדניק סלַא ךיז גידנעטלַאהסיורג עכלעוו

 ןיא דנעה יד ,גיהור ךיז ייז ןעציז ,ןילקנַארפ ןוא ןָאט

 וצ סָאװ טינ ןעסייוו ייז זַא ,ןעגָאז ןוא ,סענעשעק יר

 יד בָא רַאגָאז ןעגעל עכלעוו ; טינ רָאג ןעוט ןוא ,ןָאט

 -ןעיירפ ןופ ענארפ יד בעילוצ טייהיירפ ןופ עגַארפ

 ,ןעטנַארוקדזיירּפ יד ךילהטימעג ךיז ןעזעל ןוא ,לעדנַאה

 ,אקיסקעמ ןופ ןעטכירכַאנ עטצעל יד טימ ןעמַאזוצ

 עדייב ןופ ןייא ןעלמערד ,ןייז ןעק סע ןוא ,גָאטימ ן'כָאנ

 .ךיילנוצ ןעכַאז

 -רהע ןַא ןופ טנַארוק-זיירּפ רעד טנייה זיא סָאװ

 טינ ךיז ןענעק ייז ? טָאירטַאּפ ַא ןוא ןעשנעמ ןעכיל

 ַא ייז ןעקיש לָאמ א ; דייל ייז טוהט סע ; ןעפילשעב

 טימ ןוא טסנרע טינ ךאז ןייק רעבָא ןעוט ייז ; עיציטעּפ

 ערעדנַא ,טוג גידנעניימ ,ןעטרַאװ ןעלעוו ייז .טּפַארק

 רעגנעל ייז לָאז סע ידכ ,תולוע יד ןעטכיררעפ ןעלָאז

 עניליב ַא רונ ייז ןעבינ ,סנעטסכעה ןָאט דייל טינ

 -עג-ייז , א ןוא גנוציטשרעטנוא עקניכַאװש ַא ,עמיטש

 טהעג רע ןעוו ,טייקניטכערעג ראפ ףּפמַאק םוצ "דנוז

 .געוו רעייז ייברַאפ

 -ישעב גיצניינ ןוא ןיינ טרעדנוה ןיינ ָאד ןענייז סע

 -נעמ ןעטפַאהדנעגוט ןייא ןעדעי רַאפ ,דנעגוט ןופ רעצ

 םעד טימ ןעלדנַאה וצ רעטכייל רעבָא זיא סע .ןעש

 ןעגידנעטש-טינ םעד טימ רעדייא ,רעציזעב ןעכילקריוו
 .ךַאז ַא ןופ רמוש

 * * א
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 -מַאר יוװ ,לעיּפש ןימ ַא זיא ןעטוָאװ טרַא רעדעי

 קַאמשעג ןעלַארָאמ ַא סָאװטע טימ ,סנעכייצ רעדָא סעק

 -נוא ןוא טכעד טימ ךיז טלעיּפשעג זיא סע .םעד ןיא

 זיא ךילריטַאנ ץנַאג ןוא ; ןעגַארפ עלַארָאמ טימ ,טכער

 יד ןופ רעטקַארַאכ רעד .ךיזעטעוו טימ טיילנעב סע

 ךיא .ןָאק ןיא טלעטשעג טינ טרעוו רעבעגבָא-ךעמיטש

 ייב יוװ ,ןעבעגענוצ ,לעטעצ-םיטש ןיימ ןיירַא ףרַאװ

 -נײרַא טינ רעבָא ןיב ךיא ; טכער זיא סיוא טמוק רימ

 לָאז עטכערעג סָאד זַא ,ןעבעל ןוא בייל טימ ןָאטעג

 ןעזָאל וצ סָאד ןעדעירפוצ ןיב ךיא .םויק ַא ןעבָאה

 ...טעטירָאיַאמ רעד רַאפ

 י רָאנ זיא ,ע ט כ ע ר ע ג סָאד ראפ ןוליפַא ןעטוָאװ

 ןעקירדסיוא רונ טסייה סע .םעד ראפ ןָאט עג טינ

 -וקייב לָאז עטכערעג סָאד זַא ,שנואוו ןייד ךַאלכַאװש

 ךַאז עטוג ַא ןעזָאל טינ טעוװ שנעמ רעגולק ַא .ןעמ

 טינ ךיוא טעװ רע ; לַאפוצ ןופ טייקניצרעהמרַאב יד וצ

 ײרָאיַאמ רעד ןופ טכַאמ יד ךרוד ןןעגעיז לָאז סע ןעלעוו

 *ַאהט יד ןיא דנענוט גינעוו רהעז ָאד זיא סע .טעט

 טעװ טעטירָאיַאמ יד ךילדנע ןעוו .ןעסַאמ יד ןופ ןעט

 סע טעוװ ,יירעּפַאלקש ןופ גנופַאשבָא יד ראפ ןעמיטש

 וצ גיטלינכ ײל ג ןענייז ייז לייוו רעדעווטנע ןייז

 גינעוו ןעבילבענ ןיוש זיא סע ?ייוו רעדָא ,יירעפַאלקש

 .טוָאװ רעייז ךרוד ןערעוו וצ ןעפַאשעגבָא יײרעּפַאלקש

 רונ .ןעפַאלקש עניצנייא יד ןייז ןאד ןעלעו יי ז

 ןופ גנופַאשבָא יד ןעכַאמ רעלענש ןעק טוָאװ סמענעי

 -י י א ןייז ןעמלעַא רַאפ טרעלקרע סע רעוו ,יירעּפַאלקש

 .טוָאװ ןייז טימ טייהיירפ ענעג
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 ןעשנעוונָאק ַא ןעטלַאה ןעהעג ייז זַא ,רעה ךיא

 -יזערּפ רַאפ טאדידנַאק ַא ןעביילקוצסיוא ,ואוו ץענרע

 -עטקאדער ןופ ךילכעזטּפױה טהעטשעב עכלעוו ,טנעד

 קנייד ךיא רעבָא .רעקיטיִלָאּפ עלענָאיסעּפָארּפ ןוא ער

 -עטניא ,ןעניגנעהבאנוא םעד סיוא סע טכַאמ סָאװ ,רימ

 רַאפ סָאװ וצ ,ןעשנעמ ןעלבַאטקעּפסער ןוא ןעטנעגיל

 דימ ןעלָאז ?ןעמוק ןעטרָאד ןעלעוו ייז סולשעב ַא

 ןעטנעגילעטניא םעד ןופ ןעצונ ַא ןעבָאה טינ רַאפרעד

 רימ ןענעק ? טייקכילרהע ןוא טּפַאשגולק ס'ןעשנעמ

 -יטש עגיגנעהבאנוא עכלעוו דנעגריא ףיוא ןענעכער טינ

 ,רנאל ןיא ןעשנעמ עלעיפ ָאטינ ןעד ןענייז ? ןעמ

 ? סנעשנעוונָאק וצ טינ ןערהָאפ עכלעוו

 רעטנַאנעגָאז רעד ןא ,ןיפעג ךיא :ןיינ רעבָא

 ןעֶזָאלרַאפ ךילקילבנעגיוא טָאה שנעמ רעלבַאטקעּפסער

 ,דנַא? ןייז ןעגעוו טלעפייווצרעפ זיא ןוא ,עיציזָאּפ ןייז

 -יייוצרעפ ןייז וצ עכאזרוא רהעמ טָאה דנַאל ןייז תעב

 ןופ םענייא טרָאּפָאז ןָא טמהענ רע .םהיא ןעגעוו טלעפ

 טלהעוועג ןפוא םעד ףיוא ןענייז עכלעוו ,ןעטַאדידנַאק יד

 -ידנַאק ןער ַא בצונ ןעניצנייא םעד סלא ,ןערָאװעג

 -צ ו נ ַא זיא ןיילַא רע זַא ,טימרעד גידנעזייוועב ; טאד

 .גָאגאמעד םעד ןופ ןעקעווצ עֶלַא רַאפ שנעמ רער ַאב

 ןופ טוָאװ רעד יוװ ,הטרעוו רהעמ טינ טָאה טוָאװ ןייז

 -עג עניה ַא ןופ רעדָא "ןעדמערפ ןעזָאלנעּפיצנירּפ, ַא
 רעדעי וצ ןעק ןעמ ןעכלעוו ,המשנ עטפיוקרעפ ענערָאב

 .ןעפיוק טייצ

 ַא זיא רעכלעוו ןעשנעמ ַא ןעמ טמהענ ואוו ,ְךַא

 ַא טָאה סָאװ רעכלעזַא ,טגָאז ןכש ןיימ יו ,ןוא ,ש נ ע מ
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 רנַאה ן'טימ טסנעק וד ןעכלעוו .ךרוד ,ןעקור ןיא ןייב

 ערעזנוא ןיא תועט ַא ןייז זומ סע ! ןערהיפכרוד טינ

 -עקלעפעב עסיורג וצ ַא ןָא ןעביג ייז : סקיטסיטַאטס

 ןיא זנוא ייב ָאד ןענייז ןע ש נע מ לעיפיוו .גנור

 סע לָאז .יוענייא םיוק ? ?יימ דנעזיוט עדעי ףיוא דנַאל

 רַאפ ןָא טינ ןעצונ ענייק רָאנ טָאב אקירעמא זַא ,ןייז

 ? ָאד ךיז ןעצעזעב ןוא ןעמוק וצ ןעשנעמ

 ןיא ןערָאװעג טלעדנַאוװרעּפ זיא רענאקירעמַא רעד

 א ןיא -- "רעדורב-ןעשזדָאל , ןעטרהעצעגסיוא ןַא

 ןייז ךרוד ןענעקרעד ןעק ימ ןעכלעוו ,ןעשנעמ טרָאס

 םענעפָא א ןוא טפאש'רבח ןופ ןַאגרָא ןעטלעקיווטנע

 שנעמ ַא ; גנואיורטרעפ-טסבלעז ןוא לכש ןיא לעגנַאמ

 רעד ןיא גידנעמוקנָא ,גרָאז טּפיוה ןוא עטסרע ןייז סָאװ

 ַא ןיא ןייז ?ָאז םיחרוא-תסנכה רעד ןהעז וצ זיא ,טלעוו

 ןָאטנָא ךָאנ געמ רע רעדייא ,רעכלעוו ; עיצידנָאק רעטוג

 דנָאפ ַא ןעביילק ןיוש רע טהעג ,רעדיילק ענעסקַאוװרע

 טימ : ןייז ןעלעוו סָאװ םימותי ןוא תונמלא יד רַאפ

 טימ רונ ןעבעל וצ טגַאװ רעכלעוו ,שנעמ ַא ,טרָאװ ןייא

 -לעזעג סגנורעכיזרעפ עגיטייזנעגעג , ַא ןופ ףליה יד

 -נַא םהיא ןעבָארגעב וצ טרעכיזרעפ עכלעוו ,"טפַאש

 ...גידנעטש

 א א א

 טינ זיא סע ,טינ טכילפ ס'ןעשנעמ ןייק זיא סע

 ןופ טײברַא יד טימ ךיז ןעבענוצבָא ,זומ רענעּפָא ןייק

 םעד וליפא ,טכערנוא ןעכלעוו דנעגריא ןעטָארסיױא

 -נַא ןעבָאה גירעהעג ץנַאג ךיז געמ שנעמ ַא ; ןעטסגרע
 רעבָא זיא סע ; םהיא ןעגיטפעשעב סָאװ םיקסע ערעד



 היי אפ

 ןייר דנעה ענע גײ א ענייז ,תוחּפה לכל ,טכילפ ןייז

 ּפָאק ןיא םהיא טגעיל סע ביוא ; םעד ןופ ןעשאו וצ

 שיטקַארּפ עשטָאכ רע לָאז ,תולוע יד ןעטָארוצסיױא ,טינ

 טימ בא ךיז ביג ךיא ןעוו .עציטש ןייז ןעבעג טינ

 לכל רעהירפ ַא ךיא זומ ,תובשחמ ןוא םיקסע ערעדנַא

 -נעציז םיקסע עניימ ןָא טינ רהיפ ךיא זא ,ןהעז תוחּפה

 ךיא זומ םדוק .סעציילּפ ס'ןעשנעמ רעדנַאנַא ףיוא גיִד
 -נָא ןענעק לָאז רע ידכ ,ןעקור סמענעי ןופ ןעכירקבָארַא

 .ךיוא םיקסע ענייז ןערהיפ

 -עוו סע עכירּפשרעדיוװ עבָארג ַא-רַאפ סָאװ טהעז

 עניימ ןופ עכילטע טרעהעג בָאה ךיא .טעדלודעג ןער

 ייז ןעוועג ןלעב ַא טלָאװ ךיא : ןענָאז עטייל-טדָאטש

 ןופ דנַאטשפיוא ןַא ןעקירדרעטנוא ןעקיש ךי מ ןעלָאז

 טהעז -- ָאקיסקעמ ןייק ןערישרַאמ רעדָא ,ןעפַאלקש יד

 עבלעז עמַאס יד ךָאד ןוא ! ןהעג לעוװ ךיא ביוא רונ

 רעד וצ טייהיירט רעייז ךרוד טקעריד ,ןעבָאה ןעשנעמ

 -וצ ,דלעג רעייז ךרוד ,ָאזלַא ,טקערידניא ןוא ,גנורעיגער

 ! (רעטערטרעפ-לעטש ַא) "םוקמב , ַא טלעטשעג
 ,טַאדלָאפ םעד ןערירָאלּפַא סָאװ ןעשנעמ עבלעזיד

 עטכערעגנוא ַא ןיא ןענעיד וצ ךיז טנַאזטנע רעכלעוו

 יד ןעציטשרעטנוא וצ ,טינ ןיילַא ךיז ןענַאזטנע ,המחלמ

 רעד .המחלמ יד טרהיפ עכלעוו ,גנוריגער עטכערעגנוא

 -עוו ןעשנעמ עבלעזיד ןופ טרידָאלּפַא טרעוו טַאדלָאס

 ןוא טעטכארעפ רע טעטירָאטױא ןוא ןעטַאהט סעמ

 טָאַאטש רעד יוװ ,סיוא טקוק סע .טשינ-רָאנ וצ טכַאמ

 סענייא טגניד רעכלעוו ,הבושת-לעב לעקיטש ַא זיא

 הבושת-לעב טינ רעבָא ,טנידניז רע ןעוו ן'רסומ וצ םהיא



 םעד ןיא  .טונימ א ףיוא ןעגידניז ןערעהוצפיוא גונעג

 ,גנוריגער עכילרעגריב ןוא גנונדרָא ןופ ,ָאזלַא ,ןעמָאנ

 יעציטש ןוא ןענעיד וצ ןעגנואווצעג ךילדנע רימ ןערעוו

 .טייהניימעג ענעגייא רעזנוא

 ַא ןופ עדנַאש רַאפ ןערעוו ךַאלטיור ןעטסרע ן'כָאנ

 -עב גנַאפנָא ןופ סָאװ ; טייקניטליגבכיילג יד טמוק דניז

 רעהכַאנ טרעוו ,הריבע עוויטיזָאּפ ַא רַאפ ןעמ טכַארט

 טינ יא סָאװ ךַאז ַא ,ןַאד ןוא ,טייקמורפ-טינ ַא זיולב

 -עגנָא ןעבָאה רימ ןעכלעוו ,ןעבעל םוצ גיהטעננוא ץנַאג

 .ןערהיפ וצ ןעביוה

 ןעזומ ןערעלהעפ עטיירּפשרעפ טייוו ןוא טיירב יד

 ןעטכייל םעד .ןעציטש וצ ייז דנעגוט עטסנייר יד ןעבָאה

 טנעידרעפ םזיטָאירטַאּפ ןופ הדמ יד סָאװ ףרואוורָאפ

 .יארוא ןעשנעמ עלעבָאנ יד סָאד ןענעידרעפ ,ךילנהעוועג

 רעטקַארַאכ םעד ןעטכַארעפ ייז ?הָאוובָא ,עכלעוו ,ענעי

 ןענייז ןעגעווטסעד ןופ ,גנורעיגער ַא ןופ ןעלטימ יד ןוא

 לעפייווצ ןהֶא ןענייז ,יז ןעציטש ןוא רהיא וצ יירט ייז
 ךרודַאד ןּוא ,רעציטשרעטנוא עטסעטּפַאהנעסיװעג ערהיא

 -ער וצ ןעננורעטש עטסערג יד טּפָא ץנַאג ייז ןענייז

 .םרָאפ

 לָאז רע ,טַאַאטש םוצ סעיציטעּפ ןעקיש עגינייא

 (ןעטַאַאטש עטגינייארעפ יד) ן ַא י נוי םעד ןעזיילפיוא
 -יזערּפ ןופ סעיציזיווקער יד ףיוא ןעטכא טינ לָאז ןוא

 יד -- ףיוא טינ ןיילַא סע ייז ןעזייל סָאװ ראפ .טנעד
 רַאפ ?---טַאַאטש םעד ןוא ייז ןעשיווצ טפַאש'רבח

 ןיא קלח רעייז ןעלהָאצ וצ טינ ךיז ייז ןעגַאזטנע סָאװ

 -רעּפ עבלעז יד ןיא טינ ייז ןעהעטש ? עססאק ןייז



 = יטב

 רעייז עכלעוו ןיא יד יוװ ,טַאַאטש רעייז וצ עסינטלעה

 ע ט ג י ניי א ר ע פ יד וצ טהעטש טַאַאטש

 -לַאהעגבָא ןעכַאזרוא עבלעזיד טינ ןעבָאה ? ןעטַאַאטש

 ,יר יוװ ,ןָאינוי םעד ןהעטשרעדיוו וצ טַאַאטש םעד ןעט

 ןהעטשרעדיוו וצ ןעטלַאהעגבָא אפוג ייז טָאה עכלעוו

 ? טַאַאטש רעייז

 -? ַא ה וצ ןעלעטש ןעדעירפוצ ךיז שנעמ ַא ןעק יו

 ? םעד ןופ ןעבָאה האנה ןוא גנוניימ ַא זיולב ןעט

 ןעק ,רעטגידיילעב ַא זיא רע זא ,זיא גנוניימ ןייז ביוא

 רַאבכַאנ רעייא ןעוו ? םעד ןיא ןעגינעגרעפ ַא ןייז ןעד

 טהור ,רעלאט ןעגיצנייא ןַא טרַאנעגסיױא ךייא ייב טָאה

 טָאה רע זא ,גיד נע סיוו רענעדעירפוצ ַא טינ רהיֵא

 לָאז רע םהיא גידנע ט ע ב רעדָא ,טרַאנעגבָא ךייא

 רהיא ? ןעד סָאװ ; טמוק ךייא סָאװ ןערהעקמוא ךייא

 ןופ ןעגירקוצסיורַא ןעלטימ עגנערטש ךיילנ טמהענ

 רע ךיז ןענערָאװַאב ןוא ,טמוק ךייא סָאװ סעלַא םהיא

 .ןערַאנבָא ןענעק טינ ךייא לָאמנייק רהעמ לָאז

 ןָא ט ןוא ןהעזנייא ,ןעּפיצנירּפ יד ךָאנ ןעלדנַאה

 .ןעדנעטשמוא ןוא ןעכַאז טרעדנע סָאד ,זיא טכער סָאװ

 טינ טמיטש סע ןוא ,רענָאיצולָאװער םצע ןיא זיא סָאד

 ןעזעוועג זיא סָאװ ךַאז ןייק טימס ןעצנַאג ןיא ןייא

 -ריק ןוא ןעטַאַאטש רונ טינ טלייהטוצ סָאד .,רעהירפ

 "וצ סע ,ןיינ ;ןעילימַאפ וליפא טלייהטוצ סָאד ,ןעכ

 -נוזבֶא ,אפוג (ריחי) םואידיווידניא םעד וליפא טלייהט

 .עכילטעג סָאד ןופ םהיא ןיא עשילפייט סָאד גידנערעד

 רימ ןעלָאז : עצעזעג עטכערעגנוא ןעריטסעזקע סע

 ןערַאטס ןעלָאז רימ רעדָא ,ייז ןעגלָאפ וצ ןייז הצורמ



 טא

 רעדייא עלייוורעד ןעגלָאפ ןוא ייז ןעטכיררעפ וצ ךיז

 -רעבירא ייז ןעלָאז רימ רערָא ,ןעוועג לעוּפ ןעבָאה רימ

 : ? ךיילג ןיוש ןעטערט

 ,ערעזנוא יוװ גנורינער ַאזַא ןיא ,?לכב ןעשנעמ

 ' -יא ןענעק טעװ ןעמ זיב ןעטרַאוװ ףרַאד ימ זַא ןעקנייד

 עטכערעננוא יד ןרעדנע וצ טעטירָאיַאמ יד ןעדעררעב |

 יא ךיילנ ייז לָאז ימ ביוא זא ,ןעקנייד ייז .עצעזעג
 .הכמ יד רַאפ רעגרע ןייז האופר יד טעוװ ,ןעטערטרעב

 ראפ אפוג גנוריגער יד ןופ דלוש יד ךָאד זיא סע רעבָא

 טכַאמ י ז ! הכמ יד רַאפ רענרע ז י א האופר יד סָאװ

 -רעפ טינ יז זיא סָאװ ראפ .רעגרע ןייז לָאז סע סע

 ? ןעמרָאפער ןעגרָאזעב ןוא רעהירפ ַא ןעּפַאכרעפ וצ גיט

 -אוו ? טעטירָאנימ עגולק ַא טינ יז טצעש סָאװ רַאפ

 -רַאפ ימ רעדייא ְךָאנ ךיז טפרַאװ ןוא יז טיירש םור

 "ריב ערהיא טינ יז טרעטנומרע םוראוו ? יז טעּפעשט

 ןעטיידנָא ןוא ןעבענ גנוטכַא גידעבעל ןעלָאז ייז רעג

 יז טביירש יז יו ,רעסעב ן ַא ט ןוא ,ןערעלהעפ ערהיא

 -ַאו ? ן'סוטסירק רעמיא יז טניציירק םוראוו ? רָאפ

 ? ן'רעהטול ןוא ן'סוקינרעּפאק םרח ןיא יז טגעל םור

 -ער ןע'ןילקנַארפ ןוא ןע'ןָאטגנישַאװ ןָא יז טפור םוראוו
 ? רעגינעּפשרעדיװ ןוא ןעלעב

 א* * =
 זיא גנוריגער רעד זַא ,ןעקנייד טנעקעג טלָאװ ןעמ

 ןופ ןעכערברעפ סָאד ףיורא טינ ןניז ן'פיוא לָאמנייק

 רהיא ןופ גנונעקיילבא עשיטקַארּפ ןוא עטגעלרעביא ַא

 -טסעפ טינ יז טָאה םוראוו וט ,אי ביוא ; טעטירָאטיױא

 -סיוא ןוא עניסַאּפ ,עטמיטשעב ַא םעד ראפ טלעטשַענ



 א

 טינ טָאה רעכלעוו ,שנעמ א ןעו ? ףָארטש עטנעכערעג

 -ןצבֶא לָאמ ןייא זיולב ךיז טגַאזטנע ,םוהטנעגייא ןייק
 טצעז ,(רעײטשי-ּפָאק) גנילליש 9 טַאַאטש םעד ןעבעג

 עטמיטשעבנוא ןייא ףיוא עמרוט ןיא ןיירַא םהיא ןעמ

 ףיוא ןעגָאז לָאז סָאװ ץעזענ ןייק ָאטינ זיא סע ןוא ,טייצ
 ,יר ןופ ןעליוו ןעטוג ןופ בא רונ טגנייה סע ;גנַאל יו

 רע רעבָא ןעו .טצעזעגניירַא םהיא ןעבָאה עכלעוו

 ןעמ טזָאל ,טַאַאטש םעד ייב גנילליש 9 לָאמ 90 ט'בנג

 .יירפ סױרַא רעדעיװ עלייוו עצרוק ַא ןיא םהיא

 יד ןופ ?ייהט ַא זיא טייקגיטכערעגנוא יד ביוא

 וט ,ענישאמ-סגנוריגער יד ןופ גנובייר עגידנעוװהטָאנ

 לָאמ ַא ךיז יז טעוו רשפא : ןהעג רעטייוו לָאז ,ןייז לָאז

 -ַאמ יד ,רעכיז זיא סע --- טַאלג ןערעוו ןוא ןעביירסיוא

 ןופ טעוװ ןעמ ןוא ןענעידסיוא לָאמ ַא ךיז טעוו עניש

 -רָאד טָאה טייקניטכערעגנוא יד ביוא .ןרעוו רוטּפ רהיא

 -עּפס ,לעקירטש ַא ,לעדער ַא ,ןַארק ַא ,עקנישזורּפ ַא ןעט

 ךיז טכייליפ ְךָאנ ןעמ געמ ןַאד ,ןיילַא ךיז רַאפ ?עיצ

 זיא (עצעזעג יד ןעכערב ןופ) האופר יד יצ ,ןרעלקרעביא

 טרָאס אזא זיא סע ביוא רעבא ;הכמ יד רַאפ רעגרע טינ

 חילש רעד ןייז טסלָאז וד ,ריד ןופ טגנַאלרעּפ סָאװ ,ךאז

 :ךיא גָאז ,ןַאד ,ןרעדנַאנַא וצ טייקגיטכערעגנוא ןופ

 ַא ןייז ןעבעל ןייד לָאז !ץ עזעג סָאד ךערב
 ךיא סָאװ .עקנישַאמ יד ןעלעטשוצבָא גנובייר-ןעגעג

 ךיז ביג ך י א זא ,סלַאפנדעי ,ןהעז וצ זיא ,ןָאט וצ בָאה

 -רעפ ךיא ןעכלעוו ,טכערנוא סָאד ןערהיפוצסיוא ,טינ

 .םַאד

 רעד עכלעוו ,ןעלטימ יד ןעמהענוצנָא טרעהעג סָאװ
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 לעביא םעד ןעפלעהוצבָא ףיוא טגרָאזעב טָאה טַאַאטש

 "וצ ןעמהענ ייז .ןעגעוו עכלעזַא ןופ טינ ךיא סייוו ---

 עלייוורעד טהעג ןעבעל סנעשנעמ םעד ;טייצ ?עיפ

 ךיא .ןענרָאזעב וצ םיקסע ערעדנַא בָאה ךיא ,קעװַא

 וצ ךַאזטּפױה יד טינ ,טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג ןיב

 -על וצ ףיוא ץַאלּפ ןעטוג ַא ,ָאד טרָא םעד ןופ ןעכַאמ

 ַא זיא סע יצ ,ן ע ב ע ? וצ ָאד ןעמוקעג ןיב ךיא ; ןעב

 טינ זיא שנעמ ַא .רעטכעלש ַא יצ ,ץטַאלּפ רעטוג

 רע לייוו עקַאט ןוא ; רונ סָאװטע ,ןָאט וצ סעֶלַא ביוחמ

 6 רע גיטיונ טינ רָאנ זיא ,ןָאט ס על א טינ ןעק

 .טכערנוא סָאווטע ןָאט

 סעיציטעּפ ןעקיש וצ טפעשעג ןיימ טינ זיא סע

 רערהעמ ,רוטַאלסינעל רעד וצ רעדָא ,רָאנרעװַאנ םוצ

 וצ סעיציטעּפ ןעקיש וצ טפעשעג רעייז זיא סע לעיפיוו

 עיציטעּפ ןיימ ןָא טינ ןעמהענ ייז זַא זיא יוװ ןוא .רימ

 טָאה ,לַאפ ַאזַא ןיא טֶא ? ןָאט ןַאד ךיא לָאז סָאװ ---

 עמַאס יד :ל?עטימ ןייק טגרָאזעב טינ טַאַאטש רעד

 -כֹודבֶא ךיז ןעק סע .הרצ יד זיא ענייז עיצוטיטסנָאק

 ןוא גיד'ןשקע ,גניירטש זיא גָאז ךיא סָאװ סָאד זא ןעט

 ןעלדנַאהעב וצ טניימעג זיא סָאד ,ןיינ --- שירענגעג

 -יצנייא םעד גנוטכַא ןוא טפאשדניירפ עטסערג יד טימ

 .סע טנעידרעפ ןוא ,ןעצעש סָאד ןעק רעכלעוו ,טסייג ןענ

 -עג יו טַארוקא ;ױזַא זיא ןערעסעב םוצ גנורעדנע עדעי

 .רעּפרעק םעד ןעריסלואוונָאק עכלעוו ,טדיוט ןוא טרוב

 ענעי זַא ,ןעגָאז וצ ןופ בֶא טינ ךיז ?עטש ךיא

 ןדטסינו אי ציל ַא ב א ךיז ןעפור עכלעוו

 סָאװ עציטש יד ןעמהענקעווַא שיטקַאפ טרָאּפָאז ןעפרַאד



 טי = 3 טי

 -נעגייא רעייז טימ יא ,ןָאזרעּפ רעייז טימ יא ,ןעביג ייז

 טינ ןוא ,סטעסושטַאסַאמ ןופ גנוריגער רעד ןופ ,םוהט

 -ייא ןופ טעטירָאיַאמ ַא ןעבָאה ןעלעוו ייז זיב ןעטרַאװ

 -גיטכערעג ןעלעטשוצרעה ןעהעז ןעלעוו ייז רעדייא ,םענ

 ןעבָאה ייז ביוא גונעג זיא סע זא ,קנייד ךיא .טייק

 גידנעטרַאװ טינ ,טייז רעייז ףיוא (טייקגיטכרעג) טָאג

 רעכלעוו דנעגריא ,םעד ץוח ַא ןוא .ןרעדנַא םעד ףיוא

 זיא ,ןערַאבכַאנ ענייז יו טכער רהעמ טָאה סָאװ ,שנעמ

 .םענייא ןופ טעטירָאיַאמ ַא ןיוש ןיילַא רע

 א = 8
 רעדָא ,גנוריגער רענַאקירעמַא עזיד ןעגעגעב ךיא

 ןוא טקעריד ,גנוריגער-טַאַאטש יד ,רעטערטרעפ רהיא

 יד ןיא ,רהעמ טינ ,רהָאי ַא לָאמ ןייא ,םינּפ ?א םינּפ

 רעד זיא סָאד .רעביילק-ןרעייטש רהיא ןופ ןָאזרעּפ

 רהיא ןעק ענַאל ןיימ ןיא שנעמ ַא יו, ןפוא רעגיצנייא

 ץנַאנ רימ וצ יז טגָאז ןַאד ןוא ; ןענעגעגעב זיא סע ןעוו

 -כיט יד ,עטסכאפנייא יד !ךימ ןעקרענַא : ךילטייד

 יד ,ןעדנעטשמוא עגיטנייה יד רעטנוא ןוא עטסגיט

 ,טקנוּפ םעד ףיוא יז ןעלדנַאהעב וצ יוװ געוװ עטסגיטיונ

 -עירפוצ גינעוו ןוא עבעיל עּפַאנק ןייד ןעקירדוצסיוא יו

 | ענע קייל וצ בָא זיא -- רהיא טימ טייהנעד

 !ןאד רך לט בה}וי

 ,רעביילק-ןרעייטש רעד ,רַאבכַאנ רעכילפעה ןיימ

 .ןָאט וצ בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,ןַאמ רעגיטכיר רעד זיא

 ,ןעשנעמ טימ ךָאד ךיז ךיא גירק ,ןעמעֶלַא ךָאנ ןעד ---

 ץעזעג סָאד ןעכלעוו ףיוא ,טנעמרַאּפ לעקיטש ן'טימ טינ

 ןעבילקעגסיוא ךיז גיליוויירפ טָאה רע --- ןעבירשעג זיא

: 



6 == 

 יוזא יו .גנורינער רעד ייב טנעגַא ןַא ןייז וצ טײברַא יד

 זיא רע סָאװ ןעסיוו גיטכיר ןענעק זיא סע ןעוו רע טעוו
 רעדָא רעטמַאעב-סגנורעיגער סלַא ,טוהט רע סָאװ ןוא

 ןעגעלרעביא ךיז ןעזומ טעוו רע רעדייא ,שנעמ סלַא

 ,ןעהעז ןעזומ טעװ רע ? ןעלדנַאהעב ךימ לָאז רע יוװ

 טָאה רע ןעמעוו ראפ ,רַאבכַאנ ןייז ,ךימ לָאז רע יצ

 ןעגיהור ַא ןוא רַאבכַאנ ַא יוװ ןעלדנַאהעב ,טקעּפסער

 ? רערעטש-עהור א ןוא םענענושמ ַא יו רעדָא ,ןעשנעמ

 -עטש עזיד ןעמוקייב רע טעוו יוזא יו ןעהעז וצ יאדכ
 ערעבערג ןוא ערעזייב ןהֶא ,טפַאשדניירפ ןייז ןופ גנור

 .טַאהט ןייז וצ טסַאּפ סע יוװ ,רעטרעוו
 ןייא ,דנעזיוט ןייא ביוא זא ,רעכיז ךיא סייוו סָאד

 טנעקעג טלָאװ ךיא ןעמעוו ןעשנעמ ןהעצ ,טרעדנוה

 עכילרהע ןעהעצ בוא --- ןעמָאנ ן'טימ ןעפורנָא
 ,שנעמ רעכילרהע ןיי א ביוא ,ןיינ --- ,רונ ןעשנעמ

 "נערעהפיוא ,סטעסושטַאססַאמ ןופ טַאַאטש ןעזיד ןיא

 ןעניוצעגקירוצ ךיז טלָאװ ,ןעפַאלקש ןעטלַאה וצ גיד

 רַאפרעד טלָאװ ןוא ,טַאַאטש ן'טימ תופתוש עזיד ןופ

 -עג ןַאד טלָאװ ,סינגנפעג ןיא ןערָאװעג טצעזעגניירַא
 סע ןעד .אקירעמַא ןיא יירעפַאלקש ןופ ףוס ַא ןעוו

 סָאװ : זיא גנַאּפנָא רעד ןיילק יוװ ןָאט וצ טינ רָאג טָאה

 "יא רַאפ ןָאטעגבָא סָאד זיא, ןָאטעג טוג לָאמנייא זיא -

 ןעגעוו ן ע ד ע ר וצ רעסעב ןעבעיל רעבָא רימ .,רעמ

 ...רימ ןעגָאז ,עבַאנפיוא רעזנוא זיא סָאד :םעד

 עגילדנהעצ .עלעיפ טָאה גנונעוועב-םרָאפער יד

 -נעמ ןעניצנייא ןייק רעבָא ,טסנעיד רהיא ןיא ןעגנוטייצ

 ְס'טַאַאטש םעד ,רַאבּכַאנ רעטצעשעג ןיימ ןעוו .ןעש

 וי
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 -טנערַאפ וצ געט ענייז בא טיג רעכלעוו ,רעטדנַאזעג

 ,זיוה-הטַאר ןיא ,עטכער עכילשנעמ ןופ עגַארפ יד ןרעפ

 -ַאק ןיא סינגנעפעג טימ ןעריקיזיר וצ טָאטשנָא ,טלָאװ

 ןופ קינ'הסיפת סלא ָאד טצעזעגקעוַא ךיז ,אניילָאר

 -בֶא טינ רוטַאלסינעל יד טלָאװ ןַאד ,סטעסושטאססַאמ

 .רעטניוו ןעטסכענ םעד טכייל ױזַא עגַארפ יד ט'רטּפ'עג

 סע ןעמעוו ןיירַא טצעז עכלעוו ,גנורעיגער ַא ןיא

 רַאפ ץטַאלּפ רעגיטכיר רעד זיא ,טייהרעטכערעגנוא זיא

 .סינגנעפעג ןיא ןעטרָאד ךיוא ןעשנעמ ןע טכערעגַא

 רעגיצנייא רעד ,גָאט ןעגיטנייה ץטַאלּפ רעניטכיר רעד

 ראפ טגרָאזעב טָאה סטעסושטַאססַאמ סָאװ ץטַאלּפ

 זיא ,רעטסייג עטנָאלקרעּפ רעגינעוו ןוא ערעיירּפ ערהיא

 -ילשסיוא ןוא ייז ןעפרַאוװסיורא --- סעמרוט ערהיא ןיא

 ייז יו ,דנעה ענעגייא ערהיא טימ טַאַאטש ןופ ייז ןעס

 ערעייז ךרוד רהיא ןופ ןעסָאלשעגסיוא ךיז ןעבָאה ןיילַא

 ףַאלקש רענעפָאלטנַא רעד לָאז ןעטרָאד טָא .ןעּפיצנירּפ

 רעד ןוא רענעגנַאפעג-סגעירק רענַאקיסקעמ רעד ןוא

 טכערנוא יד ראפ ן'הנעט טמוק רעכלעוו ,רענאידניא

 ףיוא ןעטרָאד ; ייז ןעניפעג ,קלָאפ ןייז טוהט ימ סָאװ

 ןרעגידנעטשנַא ןוא ןרעיירפ רעבָא ןעטרעדנוזעגבָא םעד

 -ייז עכלעוו ,יד ןירַא טצעז טַאַאטש רעד ואוו ,ץטַאלּפ

 טרָאד --- םהיא ןע ג ע ג ַא רונ םהיא טי מ טינ ןענ

 -ַאלקש ַא ןיא ,זיוה עגיצנייא יד ןיא ,ןייז ייז ןעפרַאד

 .רובכב ןענהָאװ ןעק שנעמ רעיירפ א ואוו ,טַאַאטש-ןעפ

 טעוװ סולפנייא רעייז זַא ,ןעקנייד ייז ןופ רעוו ביוא

 ןעלעוו ןעמיטש ערעייז ןוא ,ןהעג ןערָאלרַאפ ןעטרָאד

 ייֵז זָא ,טָאַאטש ןופ ןרעיוא יד ןעגנילקרַאפ רהעַמ טינ



 יד --- זיוה ןייז ןיא דנייפ ַא יו טרָאד ןייז טינ ןעלעוו

 ן'רַאפ רעקרַאטש זיא טייהרַאװ לעיפיוו ףיוא טינ ןעסייוו

 טגיצרַאהעב רהעמ לעיפיוו טינ ךיוא ןעסייוו יד ; רקש

 ןעוו ,טכערנוא ןעגעג ןעפּפמעק ןעק שנעמ ַא גיטכיט ןוא

 -ענייא ןייז ןיא טכערנוא יד ןערהַאפרע ןייֵלַא טָאה רע

 .ןָאזרעּפ רענ

 * א =

 -עיּפַאּפ ַא רונ טינ ,עמיטש עצנַאג רעייא טפרַאו
 ! קעװַא טגעל סולפנייא ןעצנַאנ רעייא ; לעטעצ םענער
 וצ רעטנוא ךיז טיג יז ןעוו ,ךַאװש זיא טעטירָאנימ ַא
 טעטירָאנימ ןייק ןליּפַא ןַאד זיא יז ,טעטירָאיַאמ רעד

 -נַאג רהיא טימ רעבָא ןייא ךיז טרַאּפש יז ןעוו .טינ

 .ןעמוקייב טינ יז ןעמ ןעק ,טכיוועג רעצ

 עֶלַא ןעטלַאה ןופ ענַארפ ַא ןעוועג טלָאװ סע ןעוו

 ןעבעגפיוא רעדָא ,סינגנעפעג ןיא ןעשנעמ עטכערעג

 -רעפ טינ טַאַאטש רעד טלָאװ ,יירעפַאלקש ןוא געירק

 ןעוו .ןעביילקוצסיוא סעכלעוו טונימ ַא ףיוא ךיז טרעלק
 -טנע ךיז רהֶאי ןעגיטנייה ןעטלָאװ ןעשנעמ עדנעזיוט

 ַאזַא ןעוועג טינ סָאד טלָאװ ,ןערעייטש ןעלהָאצ וצ טגַאז

 ,ןעלהָאצד-אי רעד יו ,לעטימ רעגיטולב ןוא רעגיטלַאװעג
 ןהענעב וצ טייקכילגעמ יד טַאַאטש םעד טיג רעכלעוו

 .טולב סעגידלושנוא ןעסיגרעפ ןוא ןעטַאהט-רלַאוװעג

 -רעירפ ַא ןופ גנורעלקרע יד ,דנורג ןיא זיא סָאד

 רעד ביוא .ךילגעמ זיא עכלעזַא ביוא ,ןָאיצולָאװער עכיל

 -עֶב רעכילטנעפע רעדנַאנַא רעדֶא ,רעביילק-ןרעייטש
 -עג עקָאט רימ טָאה רענייא יו ,ריִמ טגערפ ,רעטְמַא



 =--- יז ==

 ןיימ ןיא "? ןָאט ךיא לָאז סָאװ רעבָא , -- ,טגערֿפ

 ,ןָאהט וצ סעּפע ךילקריוו טסניימ וד בוא, :רעפטנע

 ןַאהטרעטנוא רעד ןעוו "! טמַא ןייד ןופ רינגיזער וט

 בא טיג רעטמַאעב רעד ןוא ,טייהיירט ןופ ךיז טגַאזטנע

 .טכַאמעג ןָאיצולָאװער יד זיא ןַאד ,עלעטש ןייז

 ךיז טעװ טולב זַא ,ןעמהעננָא וליפא ריִמָאל רעבָא

 -עג סָאד ןעוו טולב ןימ ַא טינ ןעד ךיז טסיג .ןעסעיג

 ע'תמא ס'ןעשנעמ ַא ? טעדנואוורעפ טרעוו ןעפיוו

 סיוא ךיז טסעיג טייקכ-לברעטשנוא ןוא טייקכילשנעמ

 ףיוא טדיוט םוצ טעטולברעפ רע ןוא ,דנוַאוו ַאזַא ןופ

 טולב עכלעזא ךיז טסעיג סע יו העז ךיא גיבייא

 ....רעטציא

* * + 

 -נײרַא ןופ לַאפ םעד טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ךיא

 -ייא סָאד ןעריקסיפנָאק יו רעכיג ,סינגנפעג ןיא ןעצעז

 ןרעייטש ןייק ןעלהָאצ טינ ?יוו סָאװ םעד ןופ םוהטנעג

 -לעוו ,עגינעי יד ?ייוו ---סנייא ץְלַא זיא סע ?הָאוובָא---

 ןענייז ןוא ,טכער עטסנייר סָאד ריפ ןעטיירטש עכ

 ןעטּפוררָאק ַא ןופ םיאנוש עטסכילרהפעג יד ךילגלָאפ

 לעיפ טעדנעוװשרַאפ טינ ךילנהעווענ ןעבָאה ,טַאַאטש

 טוט טאאטש רעד .םוהטנענייא ןעלמַאזוצנָא ףיוא טייצ

 -סנעיד עניילק רהעז גיסעמסינטלעהרעפ עכלעזַא רַאפ

 ,סיוא ךיוא טמוק רעייטש רעטכייל ַא וליפא ןוא ,ןעט

 -ייז ייז ביוא טּפיוהרעביא ,ןעסירעב לעיפוצ זיא סע זַא

 ךרוד עמוס עניילק יד ןענעידרעפ וצ ןעגנואווצעג ןענ

 .רנעה ענעגייא ערעייז טימ טײברַא עלעיצעּפס
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 ןיא טבעל סָאװ רענייא ןעוועג טלָאװ סע ןעוו

 טאאטש רעד טלָאװ ,רלעג ןופ ךיורבעג םעד ןהָא ןעצנַאג

 .טלעג םהיא ןופ ןרעדָאפ וצ ןעטלַאהעגבָא ךיז ןיילַא

 וצ רעטפיוקרעפ א רעמיא זיא רעבָא ןַאמ רעכייר רעד

 -נעדער ךייר םהיא טכַאמ עכלעוו ,ןָאיצוטיטסניא רעד

 עטוג רעגינייוו ץְלַא ,דלעג רהעמ סָאװ זיא ,ללכב גיד

 םעד ןעשיווצ ןייא ךיז טלעטש רלעג סָאד ןעד ; תודמ

 ייז טגירק ןוא טסולג רע סָאװ ןעכַאז יד ןוא ןעשנעמ

 הדמ עסיורג ןייק טינ רעכיז זיא סע ןוא ,םהיא רַאפ

 ַא ןייא טרעפעלש דלעג סָאד .סעֶלַא ןעגירק וצ הבוט

 -עג ךיז טסנָאז טלָאװ שנעמ ַא עכלעוו ,ןענארפ ךס

 -נייא יד דנערהעוו ; ןרעפטנע וצ ןעגנואווצעג טלהיפ

 יד זיא ,סױרַא אי טפור סע סָאװ עגארפ עיינ עגיצ

 סָאד יװ ,עגַארּפ עניסילפרעביא ץנַאג רעבָא ערעווש

 טעד קעװַא סע טמהענ ױזַא טָא .ןעדנעוושרעפ וצ

 -נעגעלעג יד .סיפ ענייז רעטנוא ןופ ןעדָאב ןעלַארָאמ

 עיצרָאּפָארּפ ןיא ,רענינעוו ןרעוו ן ע ב ע ? וצ ןעטייה

 .טרהעמרעפ ןרעוו "ןעלטימ , יד יו ,םעד וצ

 ןייז רַאפ ןָאט ןעק שנעמ ַא סָאװ ךַאז עטסעב יד

 -סיוא ךיז ןעהימעב וצ זיא ,ךייר זיא רע ןעוו גנודליב

 טעװענַאלּפעג טָאה רע עכלעוו ,רענעלּפ ענעי ןערהיפ

 טרעפטנעעג טָאה סוטסירק .םירָא ןעוועג זיא רע ןעוו

 : ייז רַאפ טסַאּפעג טָאה סע יװ (*) ןעטידארעה יד

 ,ירצונה עושי ןופ טייצ יד ןיא ויטרַאּפ עשידיא ַא (*)

 -ַאווצ עכלעוו ,ילילגח דורח ןעוועג זיא סע רערחיפ סעמעוו

 רַאפ טפּפמעקעג ןעבָאה (םישורּפ יד) רעעסירַאפ יד טימ ןעמ



 עא עב

 -- טגָאזעג ייז רע טָאה ",דלענ-רעייטש יד רימ טנייצ ,

 ענעשעק ןופ העבטמ ַא ןעמונעגסױרַא טָאה רענייא ןוא

 דלעג טכיורבעג רהיא ביוא .טגייצעג םהיא טָאה ןוא

 ילעוו ,םעד ףיוא טלָאמעגסיוא םינּפ ס'ראזעצ טָאה סָאװ

 .ד ; ?ופהטרעוו ןוא טנַארוק ראפ טכַאמעג טָאה רע עכ

 ןוא ,טַאַאטש ןופ ןעשנעמ טייז רהיא ביוא .ה

 ןַאד ,גנוריגער ןייז ןופ ןעצונ יד ןופ האנה ןרעג טָאה

 רע ןעוו ,דלעג ןייז ןופ ?ייהט ַא קירוצ םהיא טלהָאצ

 זיא סָאװ סָאד ראזעצ וצ םורַאד טיג , : סע טגנַאלרעפ

 רע ".ס'טָאנ זיא סָאװ סָאד טָאנ וצ ןוא ,ס'רַאזעצ

 -ירפ ןעוועג ןענייז ייז יו רעגילק טינ ןעזָאלעג ייז טָאה

 עכלעוו זיא עכלעוו טסואוועג טינ ןעבָאה ייז ןוא ,רעה

 .ןעסיוו טל ָאוו עג טינ ןעבָאה ייז לייוו ---

 עטסעיירפ יד טימ ךערּפשעג ַא טלַאה ךיא ןעוו

 ייז סָאװ זא ,סיוא ךיא ןיפעג ,ןערַאבכַאנ עניימ ןופ

 -טסנרע יד ןוא טייקסיורג יד ןעגעוו ןעגָאז טינ ןעלָאז

 ןעטלַאה טינ ןעלָאז ייז סָאװ ןוא ,ענַארפ רעד ןופ טייק
 יד ןופ ןניז רעצרוק רעד --- עהור עכילטנעפע יד ןופ

 יד ןהֶא ןעמוקסיוא טינ ןענעק ייז זא ,זיא דייר עגנַאֿפ

 -יצ ייז ןוא ,גנוריגער רעניטצעי רעד ןופ עיצקעטָארּפ

 סָאװ (סעווטסדעילסאּפ) ןעצנעוקעסנָאק יד רַאפ ןערעט

 -ַאפ ערעייז ןוא ןענעמרעפ רעייז וצ ןעמוקסיורַא טעוו

 םעד טפּפמעקעב ןעבָאה ייז ,טעטילַאנָאיצַאנ עשידיא וד

 -ראפ ,ךילדעשנוא ןעכַאמ וצ םהיא טכוזעג ןעבָאה ןוא ירצונ

 ,םיור תוכלמב דרומ סלַא םהיא גידנעלעמש

 .רעצעזרעביא רעד
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 -ברָאהעג ןייז וצ ןערעהפיוא ןעלָאז ןעשנעמ ןעוו ,סעילימ

 ךיא טלָאװ ,ןעגעוו ?ייהט ןיימ ןופ .גנוריגער רעד םַאז

 זיא סע ןעוו ךיז זָאלרעפ ךיא זא ,ןעקנייד טלָאװעג טינ

 .טַאַאטש ןופ עיצקעטָארּפ יד ףיוא

 *עקיילבָא לע ךיא ביוא , ,רימ ןעמ טגָאז ,רעבָא

 טגנַאלרעד רע ןעוו ,טַאַאטש ןופ טעטירָאטיױוא יד ןענ

 ,רימ ןופ טמוק סָאװ ןרעייטש יד ןופ גנונכער םעד רימ

 ןעצנַאג ןיימ ןעטכינרעפ ןוא ןעמהענ ךיילג רע טעוװו

 רעדניק עניימ ןוא רימ ןענַאלּפ טרארעד ןוא ,ןעגעמרעפ

 ַא רַאפ טכַאמ סָאד .רעווש זיא סָאד ".עדנע ַא ןהֶא

 -לעזרעד וצ ןוֿא ךילרהע ןעבעל וצ ךילגעמנוא ןעשנעמ

 ,ןונ .גידנעטשנא ןוא םהענעגנא ךילרעסיוא טייצ רעב

 -ַאז ,םוהטנעגייא ןעביילקוצנָא יאדכ ןייז טינ טעוו סע

 טזימ רהיא .דוביאל ןהעג דלַאב רעכיז טעוװ סע גנַאל

 ,ףיז ןעצעזעב ױזַא םתס רעדָא ,דלעפ לעקיטש א ןעגניד

 .ןעסעפיוא ךיילנ ךיוא סָאד ןוא ,לעיפ טינ ןעייזרַאפ ןוא

 ךיֹז ןעזָאלרַאפ ןוא ,ןיילא ךיז ןיא ןעבעל טזומ רהיא

 -רעפ טקַאּפעגניײא ךיז ןעטלַאה גידנעטש ,ןיילַא ךיז ףיוא

 ןעבָאה טינ ןוא ,ןהענ ןוא ?עקעּפ םעד ןעּפַאכ וצ גיט

 .םיקסע עלעיפ ןייק

 ביוא ,ייקרעט ןיא וליפא ךייר ןערעוו ןעק שנעמ ַא

 ןַאהטרעטנוא רעטוג ַא ןעטכיזניה עֶלַא ןיא ןייז טעוו רע

 -עג טָאה סויצופנָאק .גנוריגער רעשיקרעט רעד ןופ

 -ער זיא (טפַאשלעזעג ַא) טַאַאטש ַא בױא , :טגָאז

 ןיא טייקמירָא ןענייז ,לכש ןופ ןעּפיצנירּפ יד טימ טריג

 טּפַאשלעזעג ַא ביוא ; עדנַאש ןופ ןעדנַאטשנגעג ןעדייל

 ןענייז ,לכש ןופ ןעּפיצנירּפ יד טימ טרינער טינ זיא



884 = 

 :ןיינ ".עדנַאש ןופ עדנַאטשנעגעג דובכ ןוא תורישע

 -סַאמ ןופ עיצקעטָארּפ יד גיטיונ טינ בָאה ךיא גנַאל ָאז

 טייוו ואוו ץעגרע ןעצישעב ךימ לָאז יז ,סטעסושטַאס

 -עג ןיא זיא טייהיירפ ןיימ ואוו ,הטיוס יד ןיא קעװַא

 ןיא טגעלעגבא טינ ךיז בָאה ךיא גנַאלָאז רעדָא ; רהַאפ

 ןעגעמרעפ ןעסיורג ַא זיוה וצ ָאד ןעיובוצפיוא ןעצנַאג
 יוצבֶא ןעטּפיוהעב ךיא ןעק --- ןפוא ןעכילדעירפ ַא ןיא

 סטעסושטַאססַאמ וצ טפַאשרענעטרעטנוא ןופ ךיז ןעגָאז

 .ןעבעל ןוא םוהטנענייא ןיימ ףיוא טכער רהיא וצ ןוא

 -םיירַא רעגינעוו ,ןניז ןעדעי ןיא ,רימ טסָאק סע

 םעד ןעגלָאפ טינ רַאפ ףָארטש יד ךיז ףיוא ןעהיצוצ

 -לָאמ וצ אי םהיא טסָאקעג רימ טלָאװ סע יוװ ,טַאַאטש

 "עג ךיא טלָאװ ,ןעגלָאפ םהיא טלָאװ ךיא ןעוו .ןעג

 .רעגינעוו הטרעוו ןיב ךיא זא ,טלהיפ

 -נֶא ךימ טַאַאטש רעד טָאה קירוצ רהָאי עכילטע

 זוא ,עכריק רעד ןופ ןעטייהנעגעלעגנַא ןיא ןעפָארטעג

 ףיֹוא עמוס עסיוועג ַא ןעלהָאצ ןעסייהעג ךימ טָאה
 -ָאפ ןיימ תושרד סנעמעוו וצ ,חלג םעד ןעטלַאהוצסיוא

 .טינ לָאמ ןייק ןיילַא ךיא רעבָא ,ןהעג טגעלפ רעט

 -ניײרַא ךיד ןעמ טעוװ ,טינ זַא, ,טגָאזעג רע טָאה ,"לֶאצ,

 -הָאצ וצ טגַאזטנע ךיז בָאה ךיא ."עמרוט ןיא ןעצעז

 גיסַאּפ רַאפ ןענופעג שנעמ רעדנַאנַא טָאה רעדייל .,ןעל

 רַאפ ןהעזעגנייא טינ בָאה ךיא .,רימ רַאפ ןעלהָאצ וצ

 -לַאהוצסיוא ןערעוו טסקעטעג לָאז רערהעל רעד סָאװ
 -לַאהוצסיוא רעטסירּפ רעד טינ ןוא ,רעטסירּפ םעד ןעט

 ייב רערהעל א ןעוועג טינ ןיב ךיא ; רערהעל םעד ןעט

 ןופ ןעטלאהעגסיוא ןיילַא ךיז בָאה ךיא ,גנורינער רעד
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 . רַאפ ןהעזעגנייא טינ בָאה ךיא .םידימלת עגיליוויירפ

 .-ייטש ןופ טסיל ַא ןעבעגסיורא טינ עלוש .יד לָאז סָאװ

 ראפ ןענָאמנייא סע לָאז טַאַאטש רעד ןעכַאמ ןוא ןרע

 .עכריק יד יו טוג ױזַא ,רהיא

 בָאה ,םיאבנ יד ןופ גנַאלרעּפ ן'פיוא ,ייס-יוו-ייס

 ייז ןערָאװעג הושומ ןיב ןוא ןָאטעג הבוט ַא ייז ךיא

 : ױזַא רהעפעגנוא ,גנודלעמ ענעבירשעג ַא ןעבעג וצ

 ,ָארָאט ירנעה ,ך'א זא ,ןעסיוו עלַא ןעלָאז ,תעד ןעמל

 ןופ דעילגטימ ַא רַאפ ןעטכַארטעב ךימ לָאז ימ טינ ליוו

 -ירשעגנייא טינ ךיז בָאה ךיא עכלעוו ןיא ,הרבח ןייק

 -טדָאטש םעד ןעבעגענקעװַא ךיא בָאה סָאד !ןעב

 .סע טָאה רע ןוא ,שמש

 -סיוא ןפוא ַאזַא ףיֹוא טָאה רע ןעוו ,טַאַאטש רעד

 ַא רַאפ ןעטלַאה ךימ לָאז ימ טינ ליוו ךיא זַא ,ןענופעג

 רהעמ ךימ ןַאד טייז טָאה ,עכריק רענעי ןופ דעילגטימ

 טָאה רע שטָאכ ,טקנוּפ םעד ןעגעוו טעּפעשטעג טינ
 ,ןעוועג עידומ סָאד בָאה ךיא רעדייא זַא ,ט'הנעטעג
 ןעוו .ארבס עטסרע ןייז ןא ןעטלַאה טזומעג ךיז רע טָאה

 ןָאד ךיא טלָאװ ,ןעפורוצנָא יז יו טסואוועג טלָאװ ךיא

 ןיא ,תורבח עֶלַא ןופ ,טרּפ רַאפ טרּפ ,ןערָאװשעגבָא ךיז

 -אוועג ןערָאװשעגנייא טינ לָאמ ןייק ןיב ךיא עכלעוו

 ַא ןעגירק וצ ואוו טסואוועג טינ רעבָא בָאה ךיא ; ןער
 ,רעטסייר ןעלופ

 * * א*

 טינ רעײטשיּפָאק ןייק ךיא בָאה רהֶאי סכעז רַאפ

 ןיא טצעזעגניירַא ךימ ןעמ טָאה לָאמ ןייא .טלהָאצעג



 ןיב ךיא יו ױזַא ןוא ;טכַאנ ןייא ףיוא ,ראפרעד עמרוט

 עלָאג ןֹופ טנעוו יד טכַארטעב בָאה ןוא ןענַאטשעג רימ

 ץלֶאה ןופ רהיט יד ,קיד סופ יירד רעדָא ייווצ ,רענייטש

 ךיווד ,סעטַארג ענרעזייא יד ןוא ,קיד סופ א ןעזייא ןוא

 -עג ךיא בָאה --- טייזעגכרוד ךיז טָאה טכיל יד עכלעוו

 רעגיזָאד רעד ןופ טייהמוד יד ןופ ןערעוו םמותשנ טזומ

 ךיא יו טַארוקַא ךימ טלעדנַאהעב עכלעוו ,עיצוטיטסניא

 -ייב ןוא טולב ןוא שיילפ יוװ ןעוועג רהעמ טינ טלָאװ

 .ןערעוו וצ טצעזעגניירַא ףיוא ,רענ

 -דנע יז טָאה סָאװ רַאפ טרעדנואוועג ךיז בָאה ךיא

 יז סָאװ ןעצונ עטסעב יד זיא סָאד זַא ,ןעסָאלשעב ךיל

 טקנערעג טינ לָאמ ןייק טָאה ןוא ,רימ ןופ ןעכַאמ ןעק

 .דנעגריא ןיא ,רימ ןופ ןעצונ ןעכַאמ ןהעז וצ רעהירפ

 .ןפוא ןעכלעוו

 ןוא רימ ןעשיווצ ביוא זא ,ןהעזעגנייא בָאה ךיא

 ענרענייטש ַא ןענַאטשעג זיא טייל-טדָאטש עניימ

 דנַאוו ערערעווש ַא ךָאנ ןעוועג זנוא ןעשיווצ זיא ,דנַאװ

 ייז רעדייא ,ןעכערבוצכרוד רעדָא ןרעטעלקוצרעבירַא

 ןיב ךיא יו יירפ ױזַא ןייז וצ ןעמוקוצ טנעקעג ןעטלָאװ

 -ניירַא, טלהיפעג טינ טונימ ַא רַאפ בָאה ךיא .ןעזעוועג

 -םוא יוװ ןהעזעגסיוא רימ ןעבָאה טנעוו יד ; "טצעזעג

 בָּטה ךיא .ענּפַאװ ןוא רענייטש עטעדנעוושרעפ טסיז

 * עלַא ןופ רעגיצנייא רעד ןעוועג טלָאװ ךיא יו טלהיפענ

 .רעייטש ןייז טלהָאצעב טָאה סָאװ עטייל-טדָאטש עניימ

 ,ןעלדנַאהעב וצ ךימ יו טסואוועג טינ טושּפ ןעבָאה ייז

 ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ יוװ טרהיפעגפיוא ךיז ןעבָאה ןוא

 ןעדעי רעייז ןיא .גנוהיצרע עטונ ןייק טַאהעג טינ



 ר = מע

 -עג טָאה טנעמילּפמָאק ןעדעי ןיא ןוא קָאנושַארטס

 ןיימ זא ,טניימעג ןעבָאה ייז ןעד ; רעטנָאלּפ ַא טקעטש

 טייז רעדנַא םעד ףיוא ןהעטש וצ זיא שנואוו טּפיױה

 -יימשעג רונ בָאה ךיא .טנַאװ רענרענייטש רעד ןופ

 ןעסָאלשעגוצ ןעבָאה ייז גיסיילפ יו גידנעקוקוצ טלעכ

 -עגכָאנ ייז ןענייז עכלעוו ,תונויער עניימ ראפ רהיט יד

 ן'תמא ןיא ןוא ,גנורעטש םוש ןייק ןהֶָא ןעסיורד ןעגנַאג

 .ךילרהעפעג ןעוועג תונוי ע ר עניימ רונ ךָאד ןענייז

 ייז ןעבָאה ,ןעכיירג טנעקעג טינ ךימ ןעבָאה ייז יו ױזַא

 יו טקנוּפ ; רעּפרעק ןיימ ןעפָארטשעב וצ ןעסָאלשעב

 ַא טימ ןענעכערבָא טינ ךיז ןענעק ייז ןעוו ,ךעלגניא

 ייז ןעלעוו ,עדווירק ַא ןעבָאה ייז ןעמעוו וצ ןעשנעמ

 .דנוה ןייז ןעגָאלש

 ןעוועג זיא טַאַאטש רעד זא ,ןעהעזעג בָאה ךיא

 ,יורפ ַא יוװ גייפ ױזַא ןעוועג זיא רע זא ,העד-רסח א

 רע זַא ,לעפעל ענרעבליז ערהיא טימ זיוה ןיא ןייֵלַא

 רנייפ ענייז ןופ דניירפ ענייז ןענעקרעד טנקעג טינ טָאה

 ראפ טקעּפסער ןעצנַאג ןיימ ןערָאלרעּפ ךיא בָאה ---

 .םהיא טימ דיילטימ טַאהעג בָאה ןוא ,םהיא

 -נעמ ַא טינ לָאמ ןייק ןויכב טריקַאטַא טַאַאטש רעד

 ןייז רונ ,ןעעדיא עלַארָאמ רעדָא עלעוטקעלעטניא סנעש

 ַא טימ טנעפַאוװעב טינ זיא רע ,םישוח ענייז ,רעּפרעק

 עשיזיפ ערעסערג טימ רונ ,רשוי רעדָא ?כש ןערעכעה

 -עג ןייז וצ ןערָאװעג ןערָאבעג טינ ןיב ךיא .תוחוכ

 םענענייא ןיימ ןיא ןעמעהטא ?ליוװ ךיא .ןעגנואווצ

 סָאװ .רערעקרַאטש רעד זיא רעוו ןהעז ריִמָאל .ןפוא

 ןעגניווצ רונ ןענעק ךיס ? ןומח ַא טָאה טפַארק א רַאפ



 == א

 ייז .ךיא יו ץעזעג ןערעכעה ַא ןענלָאפ עכלעוו ,יד
 בָאה ךיא ! ןענייז ייז יו ןערעוו לָאז ךיא ,ךימ ןעגניווצ

 ןע ש נע מ ןענעק לָאז ןומה רעד זַא ,טרעהעג טינ ךָאנ

 ַא רַאפ סָאו .סרעדנַא רעדָא יוזא ןעבעל וצ ןעגניווצ

 ? ןעבעל וצ יוזא ןעוועג סָאד טלָאװ ןעבעל טרָאס

 6 א 2

 ,רימ וצ טגָאז עכלעוו ,גנוריגער א ףערט ךיא ןעוו

 רָאנ ךיז ךיא ביוה "! ןעבעל ןייד רעדָא ביג דלעג ןייד,

 סָאװ ראפ : דלעג ןיימ רהיא ןעבעג וצ ןעלייא וצ ןָא טינ

 עמעלק עסיוָרג ַא ןיא זיא יז זַא ,ןייז ןעק סע ? ךיא לָאז

 טינ ןיב ךיא : ןָאט וצ סָאװ טינ סייוו ןוא ,(קחדה תעש)

 יו ,ןָאט יז לָאז ; ןעפלעה ןיילַא ךיז זומ יז . .נידלוש

 -ערט יד ןעבָאילכ , וצ יאדכ טינ רָאג זיא סע .וט ךיא

 יד ךילטרָאװטנַארעּפ טינ ןיּב ךיא .םעד ןענעוו "ןער

 ןעגיטכיר ןיא ןייז לָאז טפַאשלעזעג רעד ןופ עירענישַאמ

 .ןהוז ס'טסינישַאמ םעד טינ ןיב ךיא .גנונדרָא

 -שַאק ַא ןוא סונ-לעכייא ןַא ןעוו ,זַא קרעמעב ךיא

 ,דרער'- ףיוא ןרעדנַא םעד ןעבעל רענייא ןעֶלַאפ ןַאט
 -נַא םעד ןעזָאל וצ ידכ ליופ ןעגעיל רענייא טינ טביילב
 -רעניא רעייז ןעגלָאפ עדייב רונ ,ךיז ןעסכַאוונייא ןרעד

 ןעהילב ןוא ןעסכַאװ ןוא ןעצָארּפש ןוא ,בעירט ןעכיל

 ךילגעמ ןעק ,רענייא ןענַאװ זיב ,ןענעק ייז יו טוג ױזַא

 -בינרעפ ןוא ןרעדנַא םעד ףיוא ןעטַאש ַא טפרַאװ ,ןייז

 רהיא ךָאנ ןעבעל טינ ןעק עצנַאלפ ַא ביוא .םהיא טעט

 ,שנעמ ַא ףיוא ױזַא ; יז טַברַאטש ,ךָאנ רוטַאנ



0 94: -- 86 -- 

 ןעלהָאצ וצ טגַאזטנע טינ ךיז לָאמנייק בָאה ךיא
 וצ ןרענ יוזא עדארג ןיב ךיא ל?ייוו ,רעייטש-נעוו םעד

 -כעלש א ןייז וצ ןרענ ןיב ךיא יוװ ,רַאבכַאנ רעטוג א ןייז

 ןעציטשרעטנוא טגנַאלעבנא סָאװ ; ןַאהטרעטנוא רעט

 עטיײלסדנַאל עניימ ןעדליב וצ קלח ןיימ ךיא והט ,ןעלוש
 ַא ןענעגאד בָאה ךיא תמחמ טינ ןיא סע .רעטציא
 ךיא סָאװ ראפ ,גנונכער-רעייטש ןיא לעקיטרַא ןעסיוועג

 ןייז טינ ליוו ךיא ,טושּפ זיא סע .ןעלהאצ וצ ךיז גאזטנע

 ךיז ךילדנירג ליוו ךיא ; טַאַאטש םעד גינעהטרעטנוא

 ךיא .ןעטייוו ןופ םהיא ןופ ןהעטש ןוא ןעהיצקירוצ

 וצ ,טנעקעג טלָאװ ךיא זַא וליפא ,טינ קשח ןייק בָאה
 רע ןענַאװ זיב ,רעלַאט ןיימ ןופ טורשרַאמ םעד ןערוּפש

 .ןעשנעמ ַא ןעסיש וצ סקיב ַא רעדָא ,ןעשנעמ ַא טפיוק
 וצ ןָא רונ טהעג רימ ;נידלושנוא זיא רעלאט רעד

 .טפַאשנַאהטרעטנוא ןיימ ןופ גנוקריוו יד ןערוּפש

 ַא טייהרעליטש רעלקרע ךיא ,זיא טקַאפ רעד
 להָאװבָא ,ןפוא םענענייא ןיימ ןיא טַאַאטש ןעגעג געירק

 -עב ןוא םהיא ןופ ךיורבעג ןעכַאמ ץְלַא ךָאנ ?יוו ךיא
 -ייטש רעד יוװ ,ןעק ךיא לעיפיוו םהיא טימ ךיז ןעצונ

 | .עלעפ עכלעזא ןיא זיא רעג
 לייוו ןרעייטש עניימ רימ רַאפ ןעלהָאצ ערעדנא ביוא

 סָאד רונ ייז ןעוט ,טַאַאטש ן'טימ ןעריזיטַאּפמיס ייז

 -הָאצ וצ טַאהעג ןעבָאה ייז ןעוו ,ןָאטעג ןעבָאה ייז סָאװ

 -עננוא ןעפלעה ייז ,טגָאזעג רעסעב רערָא ; ךיז רַאפ ןעל

 רעד ?עיפיוו סָאמ ערעסערג א ןיא ךָאנ טייקגיטכער

 ,רעייטש םעד ןעלהָאצ ייז ביוא .טננַאלרעּפ טַאַאטש

 -ניא רעייז טימרעד ןעזייוו וצ תועט יּפ ?ע גידנעניימ



 יא

 -ַאר וצ ,ךיז טגַאזטנע סָאװ ןעשנעמ םעד ןיא עסערעט

 טינ לָאז רע ןעדיימרעפ רעדָא ,םוהטנעגייא ןייז ןעוועט

 -עגסיוא גולק טינ ייז ןעבָאה ,ראפרעד הסיפת ןיא ןהעג

 -עג עכילנעזרעּפ ערעייז ןעביולרע ייז טייוו יווװ טנעכער
 יד ענונ זיא סָאװ סָאד ןיא ךיז ןעשימוצניירַא ןעלהיפ

 ,ללכ ןופ הבוט

 ַא רעבָא .רעטציא עיציזָאּפ ןיימ זיא ,ָאזלַא ,סָאד

 -סיוא ,גיטכיזרָאפ וצ ןייז טינ לַאפ ַאזַא ןיא ןעק שנעמ

 ניד'ןשקע ?עיפוצ ךיז ןעטלַאה טינ לָאז רע ןעדיימוצ

 -יימ יד ןעבעגכָאנ לעיפוצ טינ ךיוא ןוא ,טייז ןייא ןופ

 ַא לָאז .טייז רעֶדנַא רעד ףיוא ,ערעדנַא ןופ ןעגנונ

 ןוא םהיא וצ גירעהעג זיא סָאװ ,סָאד רונ ןָאט שנעמ

 .עדנוטש רעגיטרעוונעגעג רעד וצ

 -יימ ןעשנעמ יד ? טסייה סָאװ ,ךיא קנייד לָאמַא

 ןעטלָאװ ייז ןעוו ; דנעסיוונוא רונ ןענייז ייז ; טוג ןענ
 -רַאפ ; רעסעב טלעדנַאהעג ייז ןעטלָאװ ,יווװ טסואוועג
 ךיד ייז ןעגניווצ ןוא ןעצרעמש ןעכַאמ ייז וטסלָאז סָאװ

 סנייד ? ןעלעוו ןעטלָאװ ייז יו סרעדנַא ןעלדנַאהעב וצ

 עכאזרוא ןייק טינ זיא סָאד ! ןיינ ,רעדעיוו רעבָא ךיא

 סָאװ ראפ רעדָא ,ןעוט ייז יו ןָאט לָאז ךיא סָאװ רַאפ

 -ערג ְךָאנ ןעבָאה ןעלָאז ערעדנַא זא ,ןעזָאל לָאז ךיא

 .טרָאס רעדנַאנַא ןופ םירוסי ערעס

 ַא ןעוו :ןייֵלַא ךיז וצ ךיא גָאז רעדעיוװ לָאמַא
 ןהֶא ,טייקזייב ןהֶא ,ץטיה ןהֶא ,ןעשנעמ ןענָאילימ עסַאמ

 ריד ןופ ןרעדרָאפ ,סעכ ןעכילנעזרעּפ ןעכלעוו דנעגריא

 -כילגעמ ןייק ָאטינ זיא סע ןוא ,רונ גנילליש עכילטע

 ןענעק ןעלָאז ייז ,טיובעג ױזַא ןיוש ןענייז ייז ,טייק
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 סע ןוא ; גנורעדרָאפ רעייז ןרעדנע רעדָא ןעהיצקירוצ

 ןערילעּפַא וצ טייקכילגעמ ןייק ריד ראפ ָאטינ ךיוא זיא
 סָאװ ראפ וט -- ןענָאילימ ערעדנַא וצ ייז ןעגעג

 -ורב ערעיוהעגנוא אזא ןעגעקטנַא ןעלעטש ךיז וטסלָאז

 -טנַא תונשקע ַאזַא טימ ךיז וטסלעטש ?טכַאמ עלַאט

 ןופ סעילַאוװכ יד רעדָא ןעטניוו ,רעגנוה ,טלעק ןעגעק

 עכלעזַא ערעדנַא דנעזיוט וצ רעטנוא ךיז טסיג וד ? םי

 ּפָאק םעד ןויכב טינ ךָאד טסקור וד : ןעטייקגיטיונ

 ףיוא ,לעיפ יוזא ףיוא עדארג רעבא -- !רעייפ ןיא

 -ורב א רַאפ ןעצנַאג ןיא טינ ייז טכַארטעב ךיא לעיפיוו

 עכ ילש נע סט אראפ זייוולייהט רונ ,טכַאמ עלַאט

 ַא בָאה ךיא זַא ,טכַארטעב ךיא יו ױזַא ןוא ; טכַאמ
 לעיפיוזַא וצ יוװ ,ןענָאילימ ענעי וצ תוכייש עסיוועג

 -עבעלנוא רעדָא ערעיהט רונ טינ ,ן ע ש נ ע מ ןענָאילימ

 -עּפַא זא ,ןייא ךיא העז לעיפיוזַא ףיוא --- ,ןעכַאז עגיד

 וצ ,טונימ יד עקַאט ןוא סנעטסרע ,ךילגעמ זיא ןעריל

 יז וצ ,סנעטייווצ ןוא ,(טסייג רעייז) "רעפעשעב ,, רעייז

 ןיימ קור ןוא ןויכב םהענ ךיא רעבָא ןעוו .אפוג ןיילַא

 רעייפ םוצ ןערילעּפַא טינ ןעמ ןעק ,רעייפ ןיא ּפָאק

 -ָאה רונ ךיא ןעק ןַאד ;רעייפ ןופ רעפַאשעב םוצ רעדָא

 .ןייֵלַא ךיז וצ תונעט ןעב

 ךיא זַא ,ןעגייצרעביא טנעקעג ךיז טלָאװ ךיא ןעוו

 טימ ןייז ֹוצ ןעדעירפוצ טכער ןעכלעוו דנעגריא בָאה

 ןעלדנַאהעב ייז ףרַאד ךיא זא ; ןענייז ייז יוװ ןעשנעמ

 ,טינ ןוא ייז טימ ןעדעירפוצ ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו יו

 ּרעדוָאפ ךיא סָאװ םעד גילדעוו ,ןעטכיזניה עסיוועג ןיא
 ןַאד --- ןייז ןעלָאז ייז טרַאװרע ךיא איוו ןֹוא ייז ןופ



 איי

 -ַאטַאפ ןוא רענאדאמאהאמ רעטוג ַא יוװ ,ךיא טלָאװ

 יז יוװ ןעכַאז טימ ןעדעירפוצ ןייז וצ טבערטשעג ,טסיל

 -יא .ןעליוו ס'טָאג זיא סע ,טגָאזעג טלָאװ ןוא ,ןענייז

 ןעשיווצ קוליח רעד טָא ןַארַאפ זיא רעבָא טּפיוהרעכ

 ךיז ןעלעטשרעדיוו ןוא ,ייז ןענעג ךיז ןעלעטשרעדיוו

 -עג :טפַארק עכילרימַאנ רעדָא עלַאטורב ןייר ַא ןעגענ

 ףיֹוא גידנעפָאה ,ןעלעטש ךָאנ ךיז ךיא ןעק ןעשנעמ ןעג

 ,ןעטרַאוװרע טינ רעבָא ןעק ךיא ,גנוקריוו זיא סע עכלעוו

 -ַאנ יד ןעטייבוצמוא ,סואעפרָא טָאג רעשיכירג רעד יו

 .תויח ןוא רעמיוב יד ןוא רענייטש יד ןופ רוט

 6 א

 ןעכלעוו דנעגריא טימ ןעגירק טינ ךיז ליוו ךיא

 וצ טינ קשח ןייק בָאה ךיא .,קְלֶאפ רעדָא ןעשנעמ

 -עגסױרַא רעדָא ,םיקולח ענייפ ןעכַאמ ,רָאה ןעטלַאּפש

 .רַאבכַאנ ןיימ יוװ ןעשנעמ ןערעסעב א ראפ ךיִז ןעב

 וצ םיצורית רָאג ךוז ךיא זא ,ןענָאז ןעק ךיא ,הברדא

 . יד ְךָאנךיז ר היפ ךיא סָאװ ראפ ךיז ןערעפטנערעפ

 ןעגלָאפ וצ טגיינעג אקוד ןיב ךיא .דנַאל ןופ עצעזעג

 ; םעד ןיא ןייז וצ דשוח ךיז ןעכאזרוא בָאה ךיא  .ייז

 ,ןָצ טמוק רעביילק-רעייטש רעד ןעוו ,רהָאי סעדעי ןוא

 -יא רעדעיוו יינ סָאד ןופ טגעלעגפיוא רימ ךיא ?היפ

 -לֵא יד ןופ עיציזָאּפ יד ןוא טַאהט ןייז ןעטכַארטוצרעב

 ץורית א ךוז ךיא : גנוריגער טַאַאטש יד ןוא עניימעג

 ...ןענלָאפ רַאפ

 ; ןרעטלע ענעגייא יװ ןעבעיל רימ ןעפרַאד דנַאל רעזנוא

 לָאמ ַא ןעמהענקעווַא ןעזומ רימ רעבָא ןעוו
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 ,ועבעג טינ רהיא דובכ ןייק ןענעק ןוא ,עבעיל רעזנוא

 ןענרעל ןוא ,ןעגלָאפ יד ןעטכַא רימ ןעזומ

 ,ןייז וצ טפַאהנעסיוועג ןוא תודמ עטוג

 .ןעכוז רונ הבוט ענעגייא יד ןוא גיטכיזשרעה טינ

 דנַאטש ביא ןייז רֶלַאב טעװ טַאַאטש רעד ביולג ךיא

 ,עניימ טיײברַא טרָאס יד טָא רימ ןופ ןעמהענוצרעביא
 טָאירטַאּפ רערעסעב ןייק ןייז טינ ןיוש ךיא לעוװ ןַאד ןוא

 ןעגירעדינ ןופ גידנעקוק .רענריבטימ עניימ יװ

 ערהיא עַלַא טימ ,עיצוטיטסנָאק יד זיא ,טקנוּפדנַאטש
 -ענ יד ןוא ץעזעג סָאד ;ְךַאז עטוג ַא רהעז ,ןערעלהעפ

 עזיד רַאגָאז ; ?עבַאטקעּפסער רהעז ןענייז רעזייה-טכיר
 ,ןענייז גנוריגער רענַאקירעמא יד ןוא גנוריגער-טַאַאטש
 ענעטלעז ןוא גידריווסנעבעיל רהעז ,םיטרּפ עלעיפ ןיא

 עלעיפ יו ,םעד ראפ רַאבקנַאד ןייז ףרַאד ימ סָאװ ןעכַאז

 רעבָא טקוק ימ זַא .ןעבעירשעב ייז ןעבָאה ןעשנעמ

 סָאד ייז ןענייז ,טקנוּפדנַאטש ןערעכעה ַא לעסיב ַא ןופ

 ןופ טקוק ימ ןעוו ןוא ; ןעבעירשעב ייז בָאה ך י א סָאװ

 ןעטסכעה םעד ןופ ןוא ,טקנוּפדנַאטש ןערעכעה ַא ךָאנ
 ןַאד ןעק רעוו ? ןענייז ייז סָאװ ןעגָאז ןַאד ןעק רעוו ---

 ףיוא ןעקוק לָאז ימ הטרעוו רָאג ןענייז ייז זא ,ןעגָאז
 ןעגעוו ןעקנייד ןעצנַאג ןיא רָאנ לָאז ימ זא רערָא ,ייז
 ? ייז

 -עד טינ ?לעיפ רימ טהעג גנוריגער יד ,ייס-יוו-ייס

 גינעוו ױזַא הבשחמ ןיימ ןיא ןעטלַאה יז לעוװ ןוא ,ןאר

 רעד רעטנוא ךיא בעל ןעטונימ עלעיפ טינ .ךילגעמ יו

 -עג זיא שנעמ ַא ןעוו .טלעוו רעד ןיא וליפא ,גנוריגער

 - ןעוו ;הנשה ןיא יירפ ,ןוימד ןיא יירפ ,יירפ-ןעקנַאד
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 -נעל ַא רַאפ טינ םהיא ךיז טכוד טינ זי א סָאװ סָאד

 רעשרעה עשירַאנ ןענעק ןַאד ,ז י א ס ע זא ,טייצ ערעג

 ךילרהעפעג טינ לָאמ ןייק םהיא רעמרָאּפער רעדָא

 .ןויער ןייז ןעגָאלשרעביא

 סרעדנא ןעקנעד ןעשנעמ בור סָאד זא ,סייוו ךיא

 לענָאיסעּפָארּפ ןענייז סָאװ ענעי רעבא ;ףךיא יװ

 יד ןופ םוידוטש םוצ ןעבעגעגבָא ןעבעל ןעצנַאג םעד

 -רעפ גינעוו יוזא רימ ןעכַאמ ,ןעכַאז עכילנהע רעדָא

 .ערעדנַא עכלעוו דנעגריא יװ ,ןעגינג

 -עטש עכלעוו ,רעבעגצעזעג ןוא רענעמ-סטַאַאטש

 -עק ,גנוריגער רעד ןופ גינייוועניא ןופ ןעצנַאג ןיא ןעה

 -ער ייז .טעקַאנ ןוא רָאלק ןהעז טינ לָאמ ןייק יז ןענ

 רעבָא ןעבָאה ייז ,טפַאשלזעג יד ןעגעוועב ןעגעוו ןעד

 ןייז ןענעק ייז .רהיא רעסיוא ץטַאלּפ-עהור ןייק טינ
 ווא ,עקיטקַארּפ טימ ,גנורהַאפרע עסיוועג טימ ןעשנעמ

 -ַצינ רַאגָאז ןוא עלַאינעג ןעדנופרע לעפייווצ ןהֶא ןעבָאה

 -צרעה ייז ןעקנַאד רימ עכלעוו ראפ ,ןעמעטסיס עכיל

 ןענייז טייקכילצינ ןוא המכח עצנַאנ רעייז רעבָא ; ףיל

 ,עטיייו רהעז טינ ,עסיוועג ןיא ןעגעיל ןוא ,טצנערגעב

 יד זַא ,ןעסעגרעפ וצ עבט ַא ןעבָאה ייז .סעקמַאר

 ןווג עקיטקַאט עסיוועג א ךָאנ טינ ךיז טרהיפ טלעוו

 זיא טייהראוו ס'ןעשנעמ-ץעזעג םעד ...טייקגיסעמקעווצ

 ,(ץנעטסיסנָאק) גנומיטשנייא רונ ,טייהרַאוו טינ
 זיא טייהראוו .טייקגיסעמקעווצ עטנעוװקעסנָאק רעדָא

 -םעשעב ןוא ,טסבלעז ךיז טימ עינָאמרַאה ןיא רעמיא

 -גיטכערעג יד ןעקעדטנע וצ ךילכעזטּפיוה טינ ךיז טניט

 ...טייקניטכערעגנוא טימ ןעהעטשעב ןעק עכלעוו ,טייק



 בי פז --

 זופ לַאװק ןערענייר ןייק ןופ טינ ןעסייוו עכלעוו יד

 "וצסיוא רעכעה ןעגנַאגענ טינ ןענייז עכלעוו ,טײהרַאװ

 יד ןוא לעביב יד ייב ךיז ןעטלַאה ,םָארטש םעד ןעשרָאּפ

 טקעּפסער טימ םעד ןופ ןעקנירט ןוא ,עיצוטיטסנָאק

 םָארטש רעד ואוו ,ןעהעז עכלעוו יד רעבָא ; הענכה ןוא

 ,עשזול רענעי ןיא רעדָא ערעיזָא רעד ןיא ןיײרַא טניר
 טרָאפ ןעצעז ןוא לָאמ ַא ךָאנ ןעדנעל ערעייז ןָא ןעטרוג

 עמַאס םוצ ,רעטייוו ןוא רעטייוו גנורעדנַאװ רעייז

 ..ןיילַא לַאװק טּפיױה

 סע בָאה ךיא ?הָאוװבָא ,רהָאי טרעדנוה 18 רַאפ

 -ַאטסעט רעיינ רעד זיא ,ןעגָאז וצ טינ טכער ןייק רשפא

 -עג רעד זיא יאוו ,ךָאד ןוא ; ןערָאװעג ןעבירשעג טנעמ
 יטקַארּפ גונעג טָאה ןוא גולק זיא רעכלעוו ,רעבעגצעז

 "יד סָאװ טכיל יד ןופ ןעכַאמ וצ ךיורבעג טנַאלַאט ןעש

 -צעזעג ןופ טפַאשנעפסיוו יד ףיוא טיירּפשרעפ ךוב סעז

 ? ננובעג
 ,וליפא עכלעזַא ןופ ,גנוריגער ןופ טעטירָאטױא יד

 -יוו ןיב ךיא ןעד --- ,ןעגלָאפ וצ הצורמ ןיב ךיא עכלעוו

 -עק ןוא ,ןעסייוו סָאװ יד ןעגלָאפ וצ ןעגינגרעפ טימ גיל

 -ַאז עלעיפ ןיא ןוא ; רימ רַאפ רעסעב ןָאט סעּפע ןענ
 ,ןָאט טינ ןענעק ןוא ,טינ ןעסייוו סָאװ יד וליפא ןעכ

 ץלַא זיא וליפא טעטירָאטיױא עגיזָאד יד --- טוג ױזַא
 -ָאה יז זומ ,טכערעג ןייז וצ ידכ ,ןעד : ענייר ןייק טינ

 .עטריגער יד ןופ גנומיטשוצ יד ןוא עיצקנַאס יד ןעב

 -רעּפ ןיימ רעביא טכער סענייר ןייק ןעבָאה טינ ןעק יז

 רהיא ביג ךיא סָאװ ,סָאד רעסיוא ,ןעגעמרעפ ןוא ןָאז

 .בֶא ןייֵלַא
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 עטצנערגעב ַא וצ עטולָאסבַא ַא ןופ סערגָארּפ רעד

 -ָאמעד א וצ עיכרַאנָאמ עטצנערגעב א ןופ ,עיכרַאנָאמ

 טקעּפסער ן'תמא םעד וצ סערגָארּפ ַא ןזיא ,עיטַארק

 -עג זיא ףָאזָאליפ רעשיזעניכ רעד רַאנָאז .דיחי ן'רַאפ

 םואידיווידניא םעד ןעטכַארטעב וצ גונעג גולק ןעוו

 .עירעּפמיא רעצנַאג רעד ןופ סיזַאב םעד סלא (ריחי)

 רעד ,יז ןענעק רימ יוװ עכלעזַא ,עיטארקָאמעד ַא זיא

 סע זיא ? גנוריגער ןיא טירשטרָאפ רעכילגעמ רעטצעל

 ןֹופ טקנוּפ םוצ ,רעטייוו טירט א ןהעג וצ ךילנעמ טינ

 ?ןע ש נ ע מ ןופ עטכער יד ןעריזינַאגרָא ןוא ןענעקרענַא

 ןוא רעיירפ ךילקריוו ַא ןייז טינ לָאמ ןייק טעוו סע

 -נַא טינ טעוװ רע ןענַאװ זיב ,טַאַאטש רעטרעלקעגפיוא

 עגיגנעהבַאנוא ,ערעכעה א סלא דיחי םעד ןנעקרע

 עצנַאג ןייז טמוקעב ,טַאַאטש רעד ,רע ןענַאװ ןופ ,טכַאמ
 םעד טעוו רע ןענַאװ זיב ןוא ; טעטירָאטיױא ןוא טפַארק

 םעד ןופ ,ןייז וצ ףרַאד סע יװ ןעלדנַאהעב טינ דיחי

 ןענינגרעפ םעד רימ םהענ ךיא .סיוא טקנוּפדנַאטש

 ןעק רעכלעוו ,טַאַאטש ַאזַא ךילדנע ךיז ןעלעטשוצרָאפ

 "עב ןוא ןעשנעמ עֶלַא וצ טכערעג ןייז וצ ןעטּפיוהעב

 -עב ןעמ יו ,טקעּפסער טימ דיחי ןעדעי ןעלדנַאה

 ַאזַא רָאפ רימ לעטש ךיא .רַאבכַאנ ַא טלעדנַאה

 -טינ סְלַא ןעטכארטעב טינ סע טעװ רעכלעוו ,טַאַאטש

 ךיז ןעלעוו ענינייא ביוא ,עהור ןייז טימ גימיטשנייא

 -ימניירַא טינ ךיז ,םהיא ןופ ןעטייוו ןופ ןעטלַאה ןעלעוו

 -עגנייא גידנערעוו טינ ןוא ,םיקסע ענייז ןיא גידנעש

 עלַא גידנעליפרע ךַאפנייא רונ ,םהיא ןופ ןעגנולש
 .ןעשנעמ-טימ ןוא ןערַאבכַאנ ןופ ןעטכילפ
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 עכלעזַא טָא ןענָארט טלָאװ רעכלעוו ,טַאַאטש ַא
 ךינ ױזַא ןעלַאפרעטנורַא ןעזָאל ייז טלָאװ ןוא ,טכורפ

 ראפ געוו יד ןעטיירעברָאפ טלָאװ ,גיטייצ ןערעוו ייז יו

 ,טַאַאטש ןעגיטראסיורג ןוא םענעמָאקלָאפ רהעמ ךָאנ ַא

 -רָאפ רעבָא ,טלעטשעגרָאפ ךיוא ךיז בָאה ךיא ןעכלעוו

 .ןהעזעג טינ ץעגרע ןיא ךָאנ גיפיול

 .ע ד נע
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 טרָאװ סגגורהעלקרע וז
 יי עעעעעעטעט יט

 ועועל רעד עכלעוו ,גנושטײטרעֿפ עטייווצ ַא ךָאנ ָאד ויא סע ,'טַאטש

 -רעוו קגינזֿפימ יד ןהעטשרעֿפ גיטכיר ליוו .רע בוא ,ןעניז ןיא ןעבָאה זומ

 ,ןינוקַאב ןוֿפ רעט
 רעּביא ןעגנוניימ יילרעייווצ ןעוועג ןענייז ןעטייצ עױרגטלַא יד ןיא ןיוש

 וַא ,ןעװעג זיא העד ןייא ,עירעטַאמ יד ןוֿפ ,ףָאטש ם'ןוֿפ רוטַאנ רעד

 םעד ךרוד רונ טבעל סָאװ ,סעטיוט סָאװטע- ןיא ,טינרָאג זיא ףָאטש רעד
 -ָאסבַא עירעטַאמ יד זיא טֿפַארק עזיד ןהָא ,טֿפַארק עכילרעסיוא ןַא ןוֿפ חוב

 סעלַא יא טסײג רעד ,סעפע סע יא רהיא טימ רונ ,טינרָאג טולס
 טָאג יו ,וויַאנ רהעז טלהעצרעד טרעוז שמוח ןיא ,טינרָאג זיא שײלֿפ סָאד
 -בַאנ ןוא ,טלַאטשעג ןייז ןיא ןעשנעמ א א ןוא םייל ןעמונעג טָאה

 ײרַא םהיא ןיא רע טָאה רעה
 ע ןעוועג זיא ,ןעבירשעג סָאד

 סע לָאז עכלעוו ,טֿפַארק עכילרעסיוא ןַא גידנעווטיונ זיא סע סָאד ןוא טינ
 ,ןעבעלעב טשהע

 ױזַא ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עזיד זַא ,ךילדנעטשרעֿפטסבלעז זיא סע
 ַא ןיא טגיטיונעג ןעבָאה ךיז ןעלָאז ,עירעטַאמ רעד ןוֿפ ןעטלַאהעג גינייוו
 טלַא ,ןעטלַאװרעֿפ סעלַא סָאד לָאז סָאװ ,טָאג ַא ןיא ,"ןעזעוו סערעכעה;

 טקניישעב םהיא יז ןעבָאה ,םיכלייה יכלמ ךלמ ַא ,"ןעטשרעביוא, ןַא
 ןוֿפ ןוא ,ןעלעטשרָאֿפ טנעקעג רָאנ ךיז ןעבָאה יז םָאװ תולעמ עלַא טימ

 רהיא ןעלָאו יז ידכ ,ןעמונעגקעװַא סעלַא ייז ןעבָאה עירעטַאמ רעד

 לונובכ ןוֿפ החגשה רעד רעטנוא ןעבעגקעװַא רעסעב ןענעק
 רעסיוועג ַא : גנורהעלקרע רערעסעב וצ השעמ עצרוק ַא ךיז טעב ָאד

 ,ןָאיצַאֿפיצנַאמע-ןעױרֿפ ןוֿפ רענגעג רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא רָאסעֿפַארּפ

 ןעטעשטרָאקוצ ,עקנַארק ַא טכַארבעג קינילק ןייז ןיא ןעמ טָאה לָאמ ןייא
 עויד גידנעהעזרעד ,גיצכעז רהָאי ַא ןוֿפ ױרֿפ רעטײברַא עגיצומש ,עמָאל
 ליוו סָאד ןוא ! רָאנ טהעז, : ןעירשעגסיוא רע טָאה ,שינעֿפעשעב עדנעלע

 ָאד טָאה רָאפעֿפָארפ רעגולק רעד '! ןַאמ ן'טימ עטכער עכיילג ןעבָאה ךָאנ

 ,גירנעטעגרעֿפ ,ןָאיצַאפיצנַאמע-ןעױרֿפ יד ּפַאלקטױט ַא ןעבעג וצ טניימעג
 רעגנוה ןעטלע דנַאנַאכָאנ רהָאי גיצכעז טָאה שפנ רעדנעלע רעזיד זַא
 יז ןוֿפ ןענַאטשעגסױא ןוא רעדניק ןעצֿפוֿפ ַא יאדוא טַאהעג ,טלעק ןוא:

 ןוֿפ ויא טייהנה עש ןוא דנעגוי רהיא ןעוו ,םעדכָאנ ,ךילריטַאנ ,תורצ עלַא

 ןענעק וצ רָאסעֿפָארפ ַא ןייז עקַאט ןעמ ףרַאדעב ,ןערָאװעג טביורעג רהיא:

 עבלעזסָאה טקנופ "! עטכער עכיילג ךיוא ליוו סָאד ,רָאנ טהעי} :ןעגָאז
 ןוא סענהעש ,סעטוג סעלַא רַאֿפ יז ןעכַאמ טָאג ,ןעט טסילַאעדיא יד ןעוהט

 טֿפַאשלעזעג יד סָאװ ,סָאד יז ןעכַאמ עירעטַאמ רעד ןוֿפ ; סענעבַאהרע



 זזז טרָאװ סגנורהעלקרע

 ;געווטעגיימ רעדָא ,ױרֿפשַאװ רעכילקילגנוא רעד ןוֿפ טכַאמעג טָאה
 : ןוחצנ טימ םיוא יז ןעיירש ןַאד ןוא ,רעטײברַא ןעדעי
 ! סעלַא טבַאמ טסײג רעד ! טשינרָאג ? עירעטַאמ א יד זיא

 ט
ֶ 

 ש רעייז ; "ןעטסילַאעדיא יד, ןינוקַאב ןָא טֿפור ןעשנעמ עזיד

 ,קיגָאל רעדנעדיינש ןייז ןוֿפ טײקֿפרַאש עצנַאג יד טימ = טֿפפמעקעב

 .בָא טינ ןענעק ייֵל ,ךיז טנעכער ןײלַא רע עכלעוו וצ ,ןעטסילַאירעטַאמ יד

 טער ןיֵאו ןעטשרע ןייז ןיא ,טרהעקרעֿפ ,ןעקגייד עבנַאמ יו ,טסײג םע

 ,טסײג ַא ןוֿפ טינ סייוו טסילַאירעטַאמ .רעד רעבָא ,טסײג ןוֿפ ן

 ,אפוג עירעטַאמ רעד ןיא זיא טסיײג רעד ,עירעטַאמ רעד רעפיוא זיא סָאװ

 עצנאג יד יא ןוא טסילַאירעטַאמ םעד רַאֿפ ויא ,טסײג ןהָא עירעטַאמ

 געמנוא ,סערַאבקניידנוא סָאװטע ץנַאג ,טֿפַאשנעסיױװ ענרעדָאמ

 טסילַאירעטַאמ םעד רַאֿפ זַא ,ךילדנעטשרעֿפטסבלעז ךיוא םורַאד זיא ס

 ' 8 ,ךַאז עגירביא ץנַאג ַא ,ןעועו םערעכעה א ,טָאג ַא יא
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 עק סע לייוו ,ע

 יז יז
 ןא ע,

 וקַאב ןיוש
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 רענעסקַאוורע ןַא ,ןעֿפלעה טינ ןײלַא ךיז | קנַאינ ַא ןעמ ףרַאד
 ץרעטנוא ןה האט לָאז עמ בוא ,סעקגַאינ ענייק ףרַאד רעבָא שנעמ

 ,ןעֿפלעה וצ ןײלַא ַא ךיז ןעטייק גיהעֿפ עלַא טימ שנעמ ַא "רענעסקַאװרע, טרָאװ
 בא יה ,טסילַאירעטַאמ םעד ֿפ עירעטַאמ יד טימ זיא עבלעזסָאד
 ןעבעל רהיא רַאֿפ גיטיינ זיא םע סָאװ ,ָאד סעלַא זיא עירעטַאמ דעד .ןוא

 עדעי זיא ,טֿפַארק ןהָא ךילגעמ טינ זיא ףָאטש דלַאביװ ,גנולקיווטנע |
 רעד ,שינעדיירנייא ןַא ךַאֿפניא ףָאטש ןהָא טפײג רעדעי א ערעכעה
 רעטסערג רעד טימ וצ ךיז טגָארט סָאװ ,שנעמ ַא ָאזלַא זיא טסילַאעדיא
 רעטסערג רעד טימ רַאֿפרעד רעבָא ,עירעטַאמ רעד וצ גנוטכַארעֿפ
 -רעטַאמ רעד ,טסײג םעד ,טָאג ןייז רַאֿפ רע םטעינק טכרוֿפרהע
 סָאװ עגיצנייא סָאד רַאֿפ עירעטַאמ יד טלַאה סָאװ ,שנעמ רעד זיא טסילַאי
 ךיז טלעקיווטנע סָאװ ןוא ,ןייא סעלַא ךיז ןיא טסילש סָאװ + ,ָאד .וא

 -דײמרעֿפנוא ץינַאג ,ענעגייא ערהיא ךָאנ לַאעדיא ןוֿפ הגרדמ עטסכעה י

 ,עצעזעג עביל
 העגנירג לעפיבַא ןעבָאה וצ גידנעֿפָאה ,ךיא סילש רעטרעוו עזיד טימ

 ןוֿפ םוהטכייר-ןעקנַאדעג ןעצנַאג םעד ןעמהעג עב וצ רעזעל .םעד טכַאמעג
 טַאטש רעד ןוא טָאג, ס'ןינוקַאב

 רע !עורעביא רעד



 ּית ייי יייו - יייייר י* יג יא ראי * יר רא*
 ּופ ,גנּולק ווםנע עי -=- = ע 4 / ַא תה

: 

 רעצנאנ ריי ייפ ךיוא ויי גיי יו ידייזרה םצענלצ
 -לעזעג יע ! ןו= ווא ,ןע= +; = ֹצ

 :ןעפיצנירפדנּורנ ַײרד גיטיונ ןעוועג ןענייז
 יד וע ןעשנעמ םעד ןוֿפ ןערעהעג סָאר ,סנע

 ,םנעטייװצ :;םנעזעװ ענירעבעל ,תויח ןּוֿפ

 ,ןשילעבער ןּוֿפ טסיינ רעד ,סנעטירד ןּוא ,דנ

 טָאה טֿפַאשנענייא עטשדע יד .דנַאטשרעדיװ
 ןוֿפ ןעבעל טרַא ןעשימָאנָאקע םעד טרעדָאֿפ

 טֿפַאשנעסיװ רעד ןיא טירשטרָאֿפ ןייז -- עטייווצ יד ; ןעט נעמ
 -סױרַא טגנידעכנוא טזומעג טָאה טֿפַאשנעגיא עטירד יד ןּוא
 5 ד-אֿפ ףפמַאק ןייז ןעֿפ 5ור

 ,ןעטַארקָאטסירַא ,ןעגנּוריטַאש ײלרעלַא ןוֿפ ןעטסילַאעדיא יד
 ,רעקיטילָאפ ,רעקיזיֿפַאטעמ יי טקסט סַאושורּוב
 ןעסעגערעֿפ ּוצ טינ ןּוא ןעטעָאּפ ,ןעֿפָאזיליהֿפ ,ןעטסילַארָאמ

 טסירדרעֿפ עלַא ייז --- ןעמסילַאיצַאסיַאושורוב עלּוש עסיוועג .ַא
 ףיירטסיינ ,שנעמ רער זַא ,ןעגָאז ןערעה יז ןעוו ,קרַאטש רהעז

 -צענערג ןּוא ןעלַאעדיא עכיוה ענייז עלַא טימ ,זיא רע יו
 רעויד ןיא סערעדנַא םעלַא יװ ,ויא ןעגנובערטשעב עזָאל
 ץנַאג 'עכילטכערעֿפ, יר ןוֿפ טקּודָארּפ רעד רּונ ,םלעו
 ,עירעטַאמ עכילנהעוועג

 -ַאירעטַאמ רעד 4 ןּוֿפ ,עירעטַאמ יד זיא ,ךילריטַאנ
 ןעמסילַאעדיא יד סָאװ יד יװ ערעדנַא ץנַאג ַא ,טער טסיל

 ,טײהיײרֿפ



 -1 י++ - : 1 = 1 --+

 ןַא ןיא ךױ טניפעג םָאװ עירעטַאמ יד .,ןעניז ןיא ןעבָאה

 == , , נוגעוועב עניבײא

 ןּוא ,שינַאנרַָא ןוא שימעכ טמיטשעב זיא םָאװ ,עירעטַאמ

 ןעניטסייג ןּוא ןעשיזיֿפ ַא ןוֿפ עטֿפערק יד ךרוד ךיז טנייצ

 ויא עירעטַאמ עזיד -- ,רהיא ןיא ןענייז םָאװ ,רעטקַארַאכ

 ןוֿפ ,ףָאטש םעד ,עירעטַאמ יד טימ ןהוחמ רעניילק ץינַאג
 -קריוו זיא עירעטַאמ רעייז .ןעדייר ןעטסילַאידיא יד ןעכלע

 : א טינ זיא סָאװ ,ךַאז ַא ; גנוגעווע
 יי ְךיִלָק יי" א יז

 עטסבעה סָאד ןעלעטשרָאֿפ ךיז טימ ךילקריוו ---ז א
 םיןּוֿפ ןעמּונעגקעװַא ןעבָאה ,ןעטסילַאעדיא יה; וו טז נר ב

 ,ןע , ַײ רהיא ;ץנעגילעטניא רהיא עהעטאט רעד ןוֿפ ,ףָאטש יז רדזל

 ,עירעטַאמ ּוצ רהיא ןעכַאמ סָאװ ,ןעטֿפַאשנענייא ערהיא עלַא
 תיוא ןעגָארטעגרעבירַא ייז ןעבַאה ןעטֿפַאשנעניַא עלַא עיר

 ערעייז גידנעטייברעביא ,ןַאד ןּוא ,עועוו ןעשיטסַאטנַאֿפ םעד
 . ו

 48 רעייז ןוֿפ גנוֿפפעש יד ןעֿפּורעגנָא ייז ןעבָאה ,ןעלָאר

 רעמסנעה רעד ,טינרָאג ךילקריוו זיא סָאװ ,"טָאנ, -- עיוַאט
 יד יי ןעבָאה רעבירעד ןּוא ,"רעטשרעביוא , רעד ,ןעועוו
 ןערהעלקרע םזומעג ,טלעוו יד ,עירעטַאמ יד ,ךַאז עכילקריוו
 ןעבָאה ייז יו ,םעדכָאנ ,טינרָאנ ַא סלַא ,םילבה לבה ַא סלַא
 -םיוא ןּוא ערהיא זיא סָאװ סעלַא ןּוֿפ עירעטַאמ יד טּבױרעּב
 עגָאז ,טָאג רעייז םעד ןיא טצּופעג
 ּוא ויא עירעטַאמ עויד סָאד ,ןַאט

 : : ןיילַא וליפא ךיז ןעק .יז סָאד ,סָאװ
 ןוֿפןערעװ ןעֿפַאשעג טסחמעג יז טָאה םּורַאד סָאד ןּוא
 ,טָאנ רעייז

 -ַאירעטַאמ + יד רעדָא ןעטסילַאעדיא יד :טכערעג זיא רעװ

 רהָאלק :ןעלעטשקעװַא עגַארֿפ עזיד רּונ ףרַאד עמ ? ןעטסיל
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 - יי א רתמאסממאממתואואנגאאאאאאפאטאפאאשטפ

 עבעג טינ ָאד ןעק סע ןּוא ךילטייד ןּוא

 קֿפס ןייק רָאג זיא םע ןרעֿפט
 ענייז ןעטס * לַאי רעטַא אמ א- ו ןּוא ם טכערעגנוא ןענייז 'ׂ

 ֹױ*

 ֹו

 .עלַאעריא יד רַאֿפ ןעמוק ןעטקַאֿפ

 6 ר עגיטיירייווצ ןייק

 ןעט טסילַאעריא :

 ֿפ ג
 - סַײנ יד ,טייהשנעמ רעד ןּוֿפ עטכישעג עצנַאג
 היא ןוֿפ יא הַארטשבָא יד רונ זיא ,עלַאיצָאס ןּוא עשיטילָאפ

 עשיאיײהמרַאפנוא יד ,עץ'תמסא יד ,טֿפַאשנעסיװ עצנַאג יד

 : םײהרַאװ עגיטרַאסױרג עדנעגלָאֿפ םיוא טיירש ,טֿפַאשגעסיװ
 ,טלעוו עכילשנעמ יד ,טגָאועג רעגיטכיר ,טלעװ עלַאינָאס יד
 רערנַא סָאװטע טינ רָאנ זיא ,טייהשנעמ יד ןעציּוק ןיא ---
 -ַאטסעֿפינַאמ עטסכעה יד ,גנולקיווטנע עטסכעה יד רּונ יו
 ףיוא א /טסגינייװ ,ןעֿפַאש ןעק ארעל רער סָאװ ןָאיצ
 רעבכָא לייוו .ןעס שיח .רימ יװ- םייוז ווא ןל גּוקררע רעזנונ

 (כנ ןערעוו לָאז ךַאזַא סָאד , טניימ גנולקיווטנ

 יד זיא אש ַא ךיז טָאה יז סָאװ ןוֿפ ,םעד ןּוֿפ ץַאזנעג
 -יטַאנ דהעו ןּוא עמַאזננַאל יד םייצ רעכיילג ּוצ םייהשנעמ
 ןעשיריהמ םעד ןּוֿפ גנּורעהֿפױא רערָא ,גנונײנרעֿפ עכיל
 עשירָאטסיה עגידנעווטיונ עזיד עדַארג ןּוא ,ךיז ןיא טנעמעלע
 -עדיא םעד טֿפַאשעב סָאװ ,םע ויא גנולקיו וומנע עשיגָאל ןּוא
 .ןעגנוגייצרעביא עשילַארָאמ ןּוא עגיטסייג ןּוֿפ טלעוו יד ,לַא

 ס'םדא ערעזנּוא ןערעטלע-רוא:רוא עטשרע ערעזנּוא ,ַאי
 ,סלַאֿפּנערעי ,םַאלירָאג ןייק טינ ביוא ,ןעוועג ענייז ם'הוח ןּו
 סעלַא -- ַאלירָאג םעד ןיֿפ םיבורק עטנהָאנ רהעז סָאװפע
 ַא ןיא טבַאנעב ,תויח עזייב ןּוא עטנע גילעטניא ,עדנעסע-ֿפ
 טימ ,םינימ 15 עלַא ןוֿפ תויח יד יװ ,דַארג ןערעכעה

 ַאר קיד-- ןעטיײקגיהעֿפ ערַאבצעשנּוא ייווצ
 עבער ּוצשנּואוו םעד ןּוא ןעק

 ז גירנעגינייארעֿפ ,ןעטײ;גיהעֿפ ייווצ עזיד

 =נייד םוצ ט



 ט טַאטשי רעד ןיא טָאג

 סָאד רָאֿפ ךיז טימ ןעלעטש ,עטכישעג רעד ןיא טייקגימעהז
 ןעשנעמ םער ןוֿפ טערליבעגסיוא ךיז 7 סע סָאװ ,ערע

 ,שנע מ:היח יד ןיא טייק כילשנעמ יד ==

 ּוא רעטנַאסערעטניא רהעז ַא זיא עכלעוו -- השמ תרוה

 עמ . ןעוו ,ּוב רעֿפיט גידריווקרעמ ַא ןעלעטש עליֿפ ןיא
 -טסעֿפינַאמ עטסטלע יד ןּוֿפ ענייא םלַא ןעטכַארטעב םהיא לָאז
 - עױאטנַאֿפ ןוא ךנַאטשרעֿפ ןעבילשנעמ םעד ןּוֿפ ןענָאיצַא

 ם'ןוֿפ גנולק ?יוװמנע יד ןּוֿפ טײהרַאװ ענימרַאסיורג יד סיוא טקירד

 עטשרע יד ןּוֿפ השעמ יד ןיא ,שנעמ םּוצ היח ןּוֿפ ,ןעשנעמ

 ןעשנעמ עכלעו רַאֿפ ,רעטעג עלַא ןוֿפ רעב
 י '

: 3 

 -ניטכיזרעֿפױא -} םיוולנ ןיא יי לָאמַא ךיז ןעבָאה

, + 

 ןוֿפ רעסַאה רעטסערג ןּוא רעטסשיטָא

 רּונ טָאה הוהי רעויד טָא -- םײהיײרֿפ ן נ

 םאווסיו העװ - ןעניבכעכ וו הוח 2 םדא ןעֿפַאשעב סָאוװ

 ןעבָאה ןענעק לֶאְו רע ידכ ,רשֿפא רערָא ,,זירפַאק ַא רַאֿפ
 נ

/ / 

 ,הויִח ןוא טכורֿפ ערהיא טםימ ררע עצנַאג יד תושר
 -קירדסיוא ייז םָאה רע ,עמהַאנסױא עגיצנייא ןייא טימ - רּונ
 םעד ןּוֿפ ,תערה ץע םעד ןוֿפ ןערהירּוצנָא ןעטָאּברעֿפ ךיל
 ,שנעמ רער סָאד ,טגנַאלרעֿפ סא טָאה רע ,ןעסיו ןוֿפ םיוב
 ןַא ןעּביילב לָאז ,סָאװטע רעביא ףירנעב ןייק גידנעבָאה טינ

 ןעגירעבעל םע ור רַאֿפ ריֿפ עלי ףיוא רעמיא ,היח עגיביוא

 ךיז טשימ ָאד רעבָא .רעה ןייז ןּוא רעֿפעשעב ןייז ,טָאנ
 ,רענָאיצּולָאװער רעגיבױא רעד ,לעווייט רעד ,ןטש רעד ןײרַא
 רע .רעײרֿפעב עא ןוא רעקנײדײרֿפ רעמשרע רעד
 עשיריהט ןייז טימ ןעמהעשרעֿפ ךיז ןעשנעמ םעד טּכַאמ
 טגייל רע םהיא טייר א רע ,טײקמַאוגלָאֿפ ןּוא טייהנעסיוונוא

 ןוא טײהײרֿפ ןּוֿפ לעפ

 ןיא ןעבעגעגקעװַא רע טָאה ,רעגרַאק ןייק יװ םינ רָאג

= ( 

, : 
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 *"ייר ריי םאוו ייי 6 - יי- טא ףא ר אפ 4 טוי לט
 -ס יי - עו = = (--, =

 יפוצ ווו | א וע

 ,טָאנ רעטוג רער ,טריסַאפ טָאה םעדּכָאנ סָאװ ,ןעסייוו רימ : ירד * י ראה + רייד רא6י ראי איי ריייא ךרייי
 ןּומ סָאװ ןעסיוו רעהירפ טפרַאדעב ךילטנענייא םָאה סָאװ

 -יויתיי * רילרעכעל דר יי אי יוא =הט טי שא *יי'-ר 6ייייי ייראי ייפותייריר
 עי= ! 1 '} - 2 . וי וי יא "= ןע 2 ויעא יה ,ןןע-ע יי=

 ןּוא ןעשנעמ םעד ,ןטש םעד טכולֿפרעֿפ טָאה רע .טכַארּב יייי . ר יי : = = = + יי א רא- ר
 * ףיייי נה י6** . - +* הר = = = .י* . יי א-
 ןּוא גידנעייפש ;ןעפ פאשע ב טָאה ןײלַא רע עכלעוו ,טלעװ יד

 עשיה ענייז ברור םינפ ןיא וי לֵא רק ַאזלא גידנעגָאלש

 ערעוו יי יפוו סע ןענהט רעדניק יװ טקנופ לםינעֿפעשצ ר
 ןאיה 2 וע = 5 } = = ןע=- רע-ע = ע

 6 ) .ע םָאװ .םיסרלר ןעדירֿפוצ טינ ךָאנ ןוא ,זייב
 -רעֿפ יד רע טָאה ןערעבלעי רוא רוא ערעזנוא טֿפַארטשעב

 םעד ןינ נידלושנוא רָאג ןענייז סאו ,תורוד רוד ףיוש ןעטלָאש

 יי* = *+* טור 'זערעטלע:רוא .דריאי יי'-ייייי יִי ת איי ריא- ר ריז
 הױטַאק ע ע נוא '/ - ווא :רוא ע רע ו ןופ ןא-/ = עם

5 
 עזיד ןעמלַאה ןעגָאלָאעהט עשידיא ןּוא עשיטנַאטסעטַארפ ,עשיל ײ , :

 העו ַא ןּוא ע גיניוֿפיט רהעז ַא רַאֿפ גנוֿפָארטשעב ר

 ןיִא יז לײװ ,רַאֿפרעד ןעבע עֿפַארטש עט ככערקע ג
 רע סָאד ,ךיז גידנענַאמרעד ,ןַאד .ניניונּוא ןּוא םאזיורג יוזא

 טָאג א ךױא רונ ,עכַאר ןוֿפ םָאנ ַא ,םָאג א רונ םינ זיא
= * 

- 
 ו

 ןעבעל סָאד טרעמיב עב ןיוש ט טָאה רע ייי םעדכָאנ ,עביל ן

 עשינעֿפ עשעב עבכילשנעט עמערָא ןענָאיליב עבילטע ןופ

 * יי * יי יי ריי םגצ ,רי'ר אוי הר יי = "יז יי - ר
 - היב ןעא- = ' ;3 ט-* וה !/ = ! =-סוי

 ןּוא יז ןעװעטַאה םּוצ ןּוא ,עגיהעביא יד ףיוא ןעגָארקעג
 ןייז םימ עביל עּכילטעג עגיבייא ןייז ןעשיווצ םֹולָש ןעכַאמ
 ךָאנ גירנעטשרּור רעמיא ,ןערָאצמירג .ןעכילטעג ןעגיבייא
 עז נוא ּוצ טקישעגבָארַא רע טָאה .,םולב ןוא . הונברּק
 לָאז טימרעד ןּוא ןענע'גרה םע ןעלָאז ריט ידכ ,ןּוז ןעגוצנייא
 השעס עויד .חישמ .רעונוא ,רעויילרע רעזנוא ןערעוו רע

 רעכילטסירק רעד ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ רעצנַאג רעד יא
 ,ןָאיגילער

 -- טויילרע תוחפה לכל חישמ רעכילטעג רעד טלָאװ ,ךָאד

 הע ןג םעד ןיא ! ןיינ רֶעַּבָא ! טלעװ עבכילשנעמ עצנַאג יד
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 ןעגינייא ןייז רונ ןעלעוו ,ּוצ טגָאז סוטסירק םוזעי רעכלעוו
 ,ענירעביא יר ןּוא .ענעב ילקעגסי או ד ,עטלהעוורעסיוא יד

 ןעלעוו ןוא ןענייז סָאװ ,תורוד יד ןּופ לָאצרהעמ עכיוהנ יה

 םיניהינ ן ןיג א א ןע ועוו טצ הפרש עג ןעוומ 2 היינ * ןעלעוו ןעמּוק = 4 /. . י י

 רער .רעכיא הנוא  טִיִַנ ,ונוא ןעטסיירט ּוצ םּוא ,לייוורעד

 ,םנָאעלָאּפַאנ יד ןוֿפ טֿפַאשרעה יד ןוא טָאג ערע יי ,רעטּוג
 ןוֿפ ןערַאצ יד ,סײלָאקינ יד ,סטלעהליוו יד ,סקרַאמסיב יד
 . : = רנַאלסּור ןינאג

 עמַאזױרג יד ןּוא ,הוישעמ עשירַאנ יד סע ןענייז עֶּכלעזַא
 ןּוֿפ ןעלהּוש םקלָאֿפ עלַא ןיא טנערהעל ןעמ ּסָאװ ,ןערהעל = " ה *+ ייי יט גיי ר :

 -יי -י . = : .י- יי
 יליווב; ;ליז ןעפּור םַָאד .טהרע ןנו} רהַאי ןעטנהעג בני ינ םעד

 עלַא סָאד ,רהָאלק טינ ןעד םע ויא ,'קלָאֿפ םָאד ןעריז
 עשיטַאמעטסיס ןענייז ןעגנּוריגער
 ב ;םּודרעֿפ עטריס

 8 ןּוא עניימעג יד םע ןענייז עיד
 לַאה ּוצ םּוא ,ןעכיור :

 ןעלָאז יז ידּכ ,ײרעֿפַאלקש רעניבייא

 8 ןעבערברעֿפ ַא זיִא סָאװ .ייז ןעביורעב ןּוא
 -- ערב רעטסכילקערש רעד ןייז סע געמ-- ןעשנעמ
 ןעגעג המאררעפ ןוכ ןעכערברעפ ןעויד טימ ךײלנרעֿפ ןיא

 ןעטימ ןיא ,ךילגעט ןעגנַאגעב טרעװ עכלעוו ,טייהשנעמ יד
 רעצנַאג רעד ןּו ר ע

 ,רעצישעב יד ךיז ןעֿפּור סָאװ ,יד ןוֿפ טלעװ רעטרי

 ןעטשרע ם'ןעשנעמ םעד ןּוֿפ השעמ עזיד |
 ןעוועג זיא ןמש רעד זַא ,ןעבענעגּוצ ןיילַא טָאג

 ,הֹוח ןּוא םדא טרַאנעגנָא טינ טָאה רֶע סָאד ,טכערעג
 יד רַאֿפ גנּונױלעב ַא סלַא ,טײהײרֿפ ןּוא ןעסיוו יז

 ּוצ טערעגנָא ייז טָאה רע עכלעוו ,טײקמַאזכר
 ץע ןוֿפ טשַאנעג ןעבָאה הוח ןּוא םדא יװ לענש ױזַא ,ןָאהט
 טרעוו שנעמ רעד ,רּונ העז} :טגָאזעג ןײלַא טָאג טָאה ,תעדה



 טַאטש רעד ןוא טָאנ יש

 / | 1 ,ןא ועריישרעטנוא ןעק רע ,רעטענ יד ןוֿפ רענייא יװ , רָאנ ךָאד

 ןוֿפ ןעסע ךיוא טינ םורַאד םהיא זָאל ! טכעלש ויב טּוג ןּופ
 ױזַא ןערעװ ךָאנ ןעק רע ;ןעבעל ןג א א טכּורֿפ ,ד

 ר ת

 רעד טימ רעגנייל ןעגיטֿפעשעב טינ ךיז רעבָא רימָאל
 -עב ריטָאל ןּוא ,עטכישעג רע ןעטֿפַאהלעבַאֿפ * 1 -*

 ןּוא רהָאלק רהעז וזיא רעכלעװ ,ןיז ן'תמא ןייז ןעטכַארט

 ךיז טָאה ,טסכלעז ךיז טײרֿפעב טָאה שנעמ רעד : ךַאֿפניײא
 ןערעװ ןעבױהגנָא טָאה ןּוא היח ןימ םעד ןּוֿפ טרעדנּוזעגבָא
 -עג א ךילקירדסיוא ןייז ןעביוהעגנָא טָאה ,שנעמ ַא

 טײקמַאזכרָאהעגנּוא ןּוֿפ טקַא ןַא ךדּוד גנּולקיװטנע ןּוא עטכיש

 .ןעקנייד ןּוא ןָאילעבער ךרוד ,טסייה סָאד -- גנּושרָאֿפ ןּוא
 ג -עג רעד ץנַאג ויא ןעטסילַאעהיא יד ןּוֿפ עמעטסיס יד

 עצנַאג יר ןּופ רעױפַאק טקנופ ויא יז : םעד ןּוֿפ ץיַאונעג

 ֿגירנעבױהֿפױא ,רעכלעוו ןוא ,ןעקנייד ןעכילשנעמ ןעצנַאג םעד
 ןיא ייווצ לָאמ ייווצ אר ,טײהרַאװ עכַאֿפנײא יד ןּוֿפ ךיז

 עבילטֿפַאשנעסיװ עטסעשריצילפמ טָאק ןּוא עטסכעה יד ּוצ ,ריֿפ

 טנעמַאדנוֿפ רעטסעֿפ ןּוא רעניצ צנייא רעד זיא ,ןעגנּוטכַארטעב
 -רענַא טינ ,גידנעבעגּוצ טינ ,טֿפַאשנעסיװ עכילשנעמ ןוֿפ
 יר ןעט טלַאהעגסױא טינ טָאה סָאװ ,ךַאז ןייק גידנענעק
 ןוֿפ גנּוטכַאבָאעב ןּוא גנּורהַאֿפרע ןוֿפ ןעבָארּפ עטסגנערטס

 -נעֿפּוטש ןוא עמַאזגנַאל יד ןעֿפײרגעב טּוג רהעז ןעק עמ
 יװ םּוג יװַא ,םלעו עלעירעטַאמ יד ןּוֿפ גנּולקיוװטנע עזייוו
 -טרָאֿפ שירָאטסיה ןּוא ןעבעל ןעשיריהט ןּוא ןעשינַאגרָא ןּוֿפ
 םעד ןיא ,ןעשנעמ םעד ןיא ץנעגילעטניא .ערנעטיירש
 סָאד ןּוֿפ גנונעוועב ַא .טֿפַאשלעזעג יד ןיא יװ ,םענלעצניי
 ,ערעכעה יד ּוצ עגיררינ יד ן ,עכַאֿפליֿפ סָאר ּוצ 2 א
 גנַאלקנַא ןיא זיא ר ,גנוג עוועכ ַא זיא סָאד ,ךילריטַאנ זיא



 4 1 : ךיוא םּורַאד ןּוא ןעגנורהַאֿפרע עכילגעט רע עלַא מימ

 עלעיצעפס יד יהיה קיג
 עצעוצג על בי "= םימ א

 ,רניק םַאר ןיילא גידנעייז עּבלעוו ר 6 רעזנּוא 6
 ןעק ,ןעגנּורהַאֿפרע עבלעזיד ןוֿפ טעדליבעגסיוא ןּוא ןערָאבעג
 לוכה ךס רעטלעגיּפשעגבא רער ,ןעגָאז ּוצ ָאז ,ןייז רּונ

 רעבָא א ילַאער ויא יד
 ו - |/

 ,סָאד ּוצ עכַאֿפנײא :יטעמפטאטקהר סָאד ןּוֿפ ןּוא ערעכעה
 -וצכָאנ טָאטשנָא ,טלעקיװרעֿפ .דַארג ןעטסכעה ןיא זיא סָאװ
 ויסערנָארפ יד ןעכוז

 ץגידעבעל יד ןּוֿפ ,ךיז ןיא ןעבעל ןיוש טָאה סָאװ עירעטַאמ יד
 ץּוְט ,שינעֿפעשעב ערנעקנייד יד ּוצ שינעֿפעשעּב

 סָאװ ,ןעט ןּוא טעדנעלבענ ,ןעטסיל םשעג ןו
 טקנופ ,ןערהעלסנָאיגילער עלַא ןֿ} ט'השרי'עג !עבָאה יז
 ,עטסגירדינ סָאד ּוצ עטסכעה סָאד ןּוֿפ ןעהעג ייז :רױֿפַאק
 ןָא ןעגנַאֿפ יז ,עטסכַאֿפניײא סָאד ּוצ עטסכַאֿפליֿפ סָאד ןוֿפ
 2 = = 6 רעכילטעג ַא סלַא רעדָא ,ןָאזרעּפ םלַא רעדָא ,טָאג טימ

 טירמ רעטשרע רעד ןּוא ,עעדיא סלַא רעדָא ,דנַאטשנעגעג
 םעד ןוֿפ לַאֿפ רעכילקערש ַא ןױש זיא ,ןעּכַאמ יז ם

 ןוֿפ עטָאלב יד ןיא עעריא יי יד ןּוֿפ ץיפש ןעטסכעה
 ַאקלָאֿפ רעטולָאטבַא רע ד ןּוֿפ עי עלעירעטַא מ רעד
 .טײהנעמַאקלָאֿפנּוא עטּולָאסבַא יד ּוצ רעטנּורַא יז ןעלַאֿפ טייה
 ןוֿפ ,טגָאעג רעסעב רעדָא בע יד ּוצ קנַאדעג ןוֿפ

 ,ןעוו - .טינרָאג ּוצ רעטנּורַא יז ןעלַאֿפ ןעזעוו ןעטסכעה םעד
 -נּוא ,,גיבייא --- ןעזעוו רעבילטעג רעזיר םּורָאװ ןּוא ױזַא יו

 גיסירדרעביא גידנערעוו ךילנײשרהַאװ ,ןעמָאקלָאֿפ  ,ךילדנע
 ןעויד ןעכַאמ ּוצ ןעסָאלשטנעיךיז .טָאה--- טסבלעז ךיז טימ
 לַאעדיא ןייק סָאװ סָאװמע נוא ,,גנּורֿפש ןעטלעֿפײװצרעֿפ
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 ניהעֿפ לָאמַא זיא טעָאפ ןייק ,רעקיז ןיֿפ} טעמ ןייק ,גָאלָאעהט ןייק

 - -סיוונואיד סע ןערהעלקרע רעדָא ןהעטשרעֿפ ּוצ ןיילַא ןעוועג

 -נעגעג ןּוא ענעגנַאגרעֿפ יד ,ןענָא א ,רעכַאלבָא ערנע ענאיניכצר טל (:רוז-כ ;לבָא ייד יי
 ,םינטייהעג םעכילקערש סעזיד םּורַא ךיז ןעהערד ,עגיטרעוו
 םע ןעבָאה םיחישמ ,ןעטעֿפָארּפ ,רעבעגצעועג עגילייה
 : וֿפעג רּונ ןעבָאה ןּוא ,ןעבעל ןעצנַאג ן'רַאֿפ טכוװעג
 טילקַארעה ןוֿפ ,ןעֿפָאזָאליֿפ עסיורג ,טױט ןּוא ןעיירעלעווק

 ,טנַאק ,ןץינבייל ,אוָאניפס ,טרַאקעד ּוצ זיב ןוא ָאטַאלפ זיּב ַא

 יד גידנענעכער .טינ .,לעגעה ןּוא גנילעש ,עטכיֿפ

 גרעב ןעבירשעגנָא ןעבָאה ,רנ ,רנעל חרומ יד ןּוֿפ ןעֿפָאוָאליֿפ
 רעהעו טגָאזענסױרַא ןעבָאה יז עכלעװ ןיא ,רעכיב טימ * *

 בָא ,ןעקנַאדעג ענעבַאהרע ,ענהעש
= 

: 
 יװַא טנופ ןעבילבעג יא ,ןעניֿפענסױא ןעגנַאגעג .ןענייז

 גנערטשנָא עשיטנַאניג יד ,רעהירֿפ .יװ לעקנּוד = אאא  ריגאיו - 2 פ יו
 טָאה טלעװ יד סָאװ ,ןעויר:ןעקנַאדעג עטסרַאברעדנּואוװ
 ךי ןעבָאה ,רהָאי טרעדנוה גיסיירד עצנַאג רַאֿפ טנָאקעג
 רעננײה טציא ךָאנ ויא רוס רעד םָאְד ,טימרעד טגידנעעג
 ענעק .ךילֿפײרגעב ןּוא ךילדנעטשרעֿפ
 יד הר | טקערנע לָאמַא ונּוא לָאז דוס רעויד זַא

 ןוֿפ העליש ןעשיטנַאדעפ ַא ןוֿפ ןענָאיצַאלּוקעּפס עטבעוועגסיוא
 ,עְיִבעע א דנערהעוו ,קיזיֿפַאטעמ עטמערַאװעגֿפױא ןַא
 לןיוש ןעבָאה רעטסייג עסיורג:המא
 5 3 ע שם װ ,טֿפַאשנעסיװ עשיטסַאט

 עטנוזעג יד ןוא ןעביולג ןּוֿפ ןיזנוא םעד ןעשיווצ סיטָארּפמָאק

 ? ןעגנושרָאֿפ עכילטֿפַאשנעסיוװ

 רער סָאװ ּוּצ ,סינמייהעג יד סָאד ,רהָאלק ָאולַא יש סט

 רעגיּבייא רעד ,רעּכילדנענּוא רעד ,רענעמָאקלָאֿפ רעד -- טָאג

 רע סָאװ ןוא עירעטַאמ עגיטשינרָאג עזיד ןעֿפַאשעב טָאה--
 טסייה יי ,ךילרהעלקרענּוא  זיא : ;ןַאד ויב ןָאהטעג טָאה
 ,ןערהעלקרע טינ ךיז טזָאל עגיניזנוא: םָאד רּונ לייוו ; גיניזנּוא
 עזיד ןעמעוו רַאֿפ ,רעניבױלג ףעד זַא ,רהָאלק ויא סע
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 יי יא אט יי ריי יא יי יי

 . ךיז ּומ ,קילג ןּוא ןעבעל רעצנַאג ן
 סונַאילוטרעט טיט ןעמַאווצ ןעגָאז ןּוא דנַאטשרעֿפ ןוֿפ ןעגַאז

 סיוא ןעקיר עכלעוו רעטרעװ יד עניבױלג עלַא טיט ןּוא

 זיא םע לייוו ,ביולג ךיא  :ןענַאיגילער עלַא ןוֿפ רקיע טור

 םע ןּוא ,ןעטנעמּוגרַא עלַא ךילרימַאנ ףיוא ןערעה - ןַאה
 ןעבױלג ןוֿפ טײקשירַאנ טרעט ירט יד רּונ טביולּב
 :ענַארֿפ רֶעדנַא ןַא ףיוא ךיילג ךיז טֿבױה ןַאד רעּבָא

 ן -1 גט
 -ענ םונןוא רעטנעגילעטניאןַא םמּױק יװ

 ּוצ טםייקנידנעווטיונ יד 'וצ שנעפ רעטע ר הב

 !םינטייהעג רעוידןוארךעכ היי
 ןיא ןעביולג רעד יװ ,;רעכילריטַאנ ןייז םינ ןעק ךַאז ןייק

 סעד ,(רעטכזר טעה 1 ערהיפ םעד רעפעשצע ב סעד טָאנ

 * כת רעבישע בה יוא רייז ייר ייד ירייי 1רעשרעֿפ י'ר יי דריי

 ןוֿפ = 2 = ןי* !ע/=-;} 6 =ע2 ! } ע=- = '/ = -ע , ראו

 טפיוהרעביא ,קלָאֿפ ןעשיווצ ןעשרעה ךָאנ לָאז -- טלעוו רעד

 ךָאנ זיא ןָאינילער יד ּואו ,גנּורעקלעֿפעב {דנַאל יד ןעשיווצ
 ןא- =ע == =ע יו ןֶע = * (יעק יא ר ןפ ארי גר יייר יי רייד ועשיווצ ייי רעקראמש סיֿפ

 ,דנעסיוונוא רהעו ךָאנ עֹוייוו רעבכילקילגנוא זיא קלָאֿפ םאר
 א ךרּוד טייהנעסיוונּוא ןיא ןעטלַאהעג טרעוו ןּוא

 ןעטכַארטעב - עכלעוו עא עלַא ןוֿפ ןעגנוגנערטשנא
 עטייא טלא- טדטוהנ ןעטוג ַא ןהָא םינ ןּוא -- טייהנעסיוונוא

 -נוא ,טכַאמ ענעגייא יי ןוֿפ ןענָאיצידנָאק טֿפױה יד ןוֿפ

 ןוֿפ טביורעב ,טייברַא עכילגעט ערעווש רעיײז ןוֿפ טקיהדרעט

 ןוֿפ ,טֿפַאשלעועג עטנעגילעטניא ןַא ןוֿפ- ,טונימ עײרּפ א

 ּוצ ןעשנעמ טביירט סָאװ סעלַא ןוֿפ -,ןעצרוק+ןיא .ןעזעל

 ןעשנעמ יה ןעמהענ ,טסיײג רעייז ןעלקיו וטנע ּוצ ,ןעקנײד

 ןהָא ןעגנוניימ עלענָאיצידַארט עטלא יִד רהַאװ רַאֿפ ןָא

 טלעגניר ןעביולג רעטלַא רעזי 1 עו רנעגריא
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 ַײב טרעװ יוזא : רעגידערפ טַאוװירפ ןּוא רעטסירפ ,ןעטרָאס
 ,קראטש ּוצ ויא עכלעוו ,טייהניואוועג ַא ּוצ ןָאיגילער יד ייז
 ,יעמוקייב ןענעק סע לַאז דנַאמטשרעֿפ רעטו = בעיז .םאד

 * י/ ע-י}ע
 טרהעלקרע טצכלצעוו ,עכַאורונ ןַא ךָאנ אד ויא סע

 8 ןּוֿפ ןעביולג ןעשירַאנ םעד טגיטרעֿפטכער ןעסַאמרעגינייא
 לק

 וצ רע --/

 עי

 ער ש יד ךילמענ 226
, 5 4 +- 6 

: 
 וי

 3 5; 5 יו 1. 5: 2 3- 4 : צי עוו עא עננַאנ יד .רעביא
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 + ** עטסיוקע עכילשנעמ א ןעפּורנָא ןעק עמ

 * וי = יו"

 ערעטסניֿפ ןייז ןיא רענעגנַאֿפעג ַא יװ ,ןענעל ןייז ןיא
 טֿפנּוקּוצ ןהָא טכיזסיוא עכלעוו דענעגריא ןהָא ,לערעמַאק
 נילָאמש גידריווקרעמ יד ןעכָאה םזּומעג קלָאֿפ סָאד טלָאװ
 -רעֿפ טינ טלָאװ סע ןעוו ,עיזַאּושורּוב יד ןּוֿפ רעצרעה עגנע
 ןעזיר ןּוֿפ ךיז ןעטער ּוצ ,ןעֿפױלטנע ּוצ שנּואװ = ַא טריּפש
 ירד ָאד ןענייז ןערהִיֿפּוצסױא סָאד םּוא רעבָא .דנעלע
 עמשרע יד .רעגיטכירַא רענייא ןּוא עשלַאֿפ ייווצ ;ןעלטימ
 -ּוטיטסָארּפ יד -.עכריק יד רעדָא קנעש רעד :ןענייז ייווצ

 ;קנַאדעג םעד ןוֿפ רעדָא רעפרעק 8 ןּוֿפ רעדָא גנּוריא
 לעטימ רעויד .,ןָאיצּולָאװער עלַאיצָאס יד זיא רעטירד רעד

 -ָארפ עטקַארטסבַא עצנַאג יד יװ ,רעקרַאטש ליֿפ ןייז -+ = 4 ז:
 -ער םסעד ןעטכינרעֿפ ּוצ "רעקנײדײרֿפ, יד ןוֿפ ַדנַאנַא
 ןּוֿפ ןעטייהניואוועג ענעסַאלעגסױא יד ןּוא לעדניוװש ןעזעיג

 טָאמשנַא גידנעבעג ,ןָאיצּולָאװער עלַאיצָאפ יד רונ ,קלָאֿפ
 ,ערעבילשנעמ ,ערעלערייא סנעגינעגרעֿפ ץעבָאר: יד
 -מָאקלָאֿפ ַא ןּוֿפ טייקכילגעמ יד טייהשנעמ יד רַאֿפ גידנעכַאמ
 יר וצ ףוס ַא ןעכַאמ ןענעק טעװ יז רּונ ,גנולקיווטנע ענע
 ,סרעטסיולק יד ןוא ןעקנעש

 ןייז יב ןעּבַײלּב .םעצנַאנ סלַא קלָאֿפ סָאד טעװ ןַאד זיב
 טָאה ,םינ רנּורג ןייק ּוצרעד טָאה רע בוא ןּוא ,ןעביולג
 טכער ַא סנעטסגינייוו רע



 ג יײז בוא עכלעוו ,ןעשנעמ סַאלק ַא ָאד ויא ןַאד
 לג- יז יװ ?ָתֹוַא ,לעטשנָא ם ער ןעכַאמ ייז

 ניש ןּוא רעקיר ת לֵא יד ןערעהעג סאלק רעיד .ּוצ
 ּו

 ֶפ
 עז

 -עבסטַאטש ,ןעכַאנָאמ ,רעטסיר

- 

 ָאג ןייק טלָאװ סע -ביוא, : רעט .לָאװ טימ ןעמַאװצ ןע

 יא ".ןעדניֿפרע ּוצ םהיא גיטיונ ןעוועג םלָאװ ,ןעוװעג
 ,ןָאיגילער ַא ןעבָאהְי וּומ קלָאֿפ סָאד; ךימ רהיא טהעטשרע

 ",תורצ עלַא ןּוֿפ ןירעטיהרעֿפ יד זיא סָאד

 ,ךילרהע ץנַאג ןענייז עבלעװ ,ןעשנעמ סַאלק ַא טמּוק ןַאד
 טנעגילעטניא וצ ןענייז יז ; גידעקערש עלעס ג+ ַא רעבָא

 יז ,ןָאיגילער { ַא ןּוֿפ ןעטײקשירַאנ עלַא יד ןיא ןעביולנ ּוצ
 יד ,הטּומ םעד טינ ןעבָאה ייז רעבָא .,םּורַאד יז ןעֿפרַאװרעֿפ
 ןָאיגילער ןוֿפ ךיז ןענַאזטנע ּוצ םיײהנעסָאלשטנע עגידנעווטיונ
 עלעיצעפס יד ןעריקיטירק ןעזָאל ךייא ןעלעוו ייז ,ןעצנַאג ןיא
 רעזענ ערעייז ןעהערדרעֿפ ןלעוו יז ; ןָאיגילער ןוֿפ ןעטײקשירַאנ
 ןעמלַאה ייז רעבָא ,םיתפומ עזעיגילער עלַא ןוֿפ הוישעמ יד ייב
 לַאװק םעד ּוצ -- טייהמּור טפיוה יד ּוצ ,טלעֿפײװצרעֿפ יו ,ךיז
 -מכער סָאװ רעדנּואו םעד ּוצ ,ןעטייהמּוד ערעדנַא עלַא יד ןּוֿפ
 ,טָאג ןּוֿפ ץנעטסיזקע יד -- רעדנּואו ערעדנַא עלַא טגיטרעֿפ
 ,ןעזעוו רעגיטכעמלַא ,רעגיטֿפערק רעד םינ זיא טָאנ רעייז
 זיא סָאד .ןענָאיגילער יד ןוֿפ טָאג רעוויטיזָאפ ץנַאג רעד
 טעדניװשרעֿפ סָאװ ,ןעזעוו רעגיטֿפּול ,רעגידנעקלָאװ ַא סעפע

 .ןעסַאֿפנָא רּונ םע טליװ רהיא יװ לענש יו
 םע טינ ןּוא ךייא טמערַאװ סע טינ סָאװ ,טכיל ַא זיא סָאד
 ןּוא םעד ייב טסעֿפ ךיז ייז ןעטלאה ךָאד ןּוא .גיטּכיל טּכַאמ
 עדניװשרעֿפ לָאז ןעועװ רעזיד טָא ןעוװ סָאד ,ןעּביולג ייז

 ,ענירעקערש ןענייז יז ,ןעמַאזּוצ םהיא טימ רעטנוא סעלַאטהעג
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 רעיװ  ןערָאלרעֿפ ןענָאה סָאװ ,ןעלעו עקנַארק
 טינ גירנערעהעג טינ ,ןָאיצַאזיליוצ רעזנוא |

 עכיילב ןענייז יז .טֿפנּוקּוצ יד ּוצ םינ טרַאװנעגעג יד ּוצ
 לעמיה ןעשיווצ גיב

 ּיר ןעשיווצ עלעטש ַאזַא טקנּוֿפ ךיוא ןעמהענרעֿפ
 ןוֿפ םּומזילַאיצָאס םעד ןּו

 שנּואו םעד טינ ,טֿפַא
 ע'תמא ירד ןעהיצ ּוצ טײהנעסָאלשטנע יד םינ
 ןערילרעֿפ יז ןּוא ,ןעקנַארעג ענעגייא ערעיײז ןו

 ּוצ ןעבערטש ןעניבייא םעד ןיא טֿפַארק ןּוא םייצ רעייז
 ,גירק ןעניבייא ןיא ןייז זּומ סָאװ ,סָאד ןעשיווצ םולש ןעכַאמ
 יד סלַא טנַא קעב ;איוס עויד ןענייז ןעבעל ןעכילטנעֿפע ןיא

 א : -
 -|ה
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 ויא ןעריטנעמוגרַא ּוצ עזיד טימ .ןעטסילַאיצָאס-עיזַאּושזרּוב
 ,שימָאק ּוצ ןּוא ןיילק ּוצ ןענייז יז ,זָאלצּונ יי"

 ןּוֿפ ,רענעמ עסױרג ענינייא ָאר ךױא ןענייז סע רעבָא
 ןהֶא ןעדייר ּוצ הּפצוח יד ןעבָאה םינ םעװ רענייק עכלעוו
 עטּוג ןּוא טֿפַארקןעקנַאדעג עטנװעג םעמעװ ,גנּוטכַא
 ע - ן ךיא .ןעלֿפײװצעב םינ םּונימ ַא ףיוא רענייק םעװ גנּוניימ

 ,טעניווק ,עלשימ יניזדַאמ ןּוֿפ ןעמענ יד ןעֿפּורנָא רּונ ףרַאד

 ,ןעלעו עקרַאטש ןּוא עניצרעהפיורנ ,לימ .טרַאוטמס ןָאזד

 רעד ןּוא ,ןרטבַײרש עכיורג ,תוחומ-עכיורנ ,רעצרעה ע

 ַא ויא ,ןעֿפּורעגנָא ָאר ןעבָאה רימ סָאװ יד ןּוֿפ רעטשרע

 יי ייי היו יד
 ,ןע=-ע 74 /

 ןּוֿפ רענייא טינ סָאר ,ןערעװ טגָאועג סע זומ ,סנעטשרע

 ,ןעמָאנ ן'טימ ןעֿפּורעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,רענעמ עסיורג עזיד

 רעשיטסילַאעריא רערעדנַא רעכלעװ רנעגריא טינ ךיוא

 ו
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 ךױ טָאה ,םײצ רעזנוא ןיא גנומיידעב ןוֿפ רעקנייד
 רענייק .עגַארֿפ רעויד ןּוֿפ טייז עשיגָאל יד טימ טגיטֿפעשעּב
 יד שיֿפָאוָאליֿפ ןעטכַארטעב ּוצ טכוװרעֿפ טינ טָאה ייז ןּופ

 ןּוא ענייר יד ןּוֿפ גנּורּפש ןעכילטעג םעד ןוֿפ טייקבילגעמ
 עלעירעטַאמ יד ןוֿפ עטָאלב יד ןיא ןעדנעגעג ובא
 ןעזיד ּוצ טנעהָאנ ןהעגּוצּוצ טַאהעג ארומ ייז ןעבָאה .טלעו
 רעויד זַא ,טכַארט ןעבָאה רעדָא ומשה
 רעייז ויא סָאד ? טרעֿפטנערעֿפ גּונעג ןיוש זיא ךּורפשרעדיו
 םמגיטֿפעשעב טינ ןעבָאה יז זַא ,ויא טקַאֿפ רעד טא
 ןוֿפ ץנעטסיוקע יִד ןּוֿפ זייועב ןעשיטערָאעהט םעד טימ ךיז

 ןעוויטָאמ עשיטקַארּפ יד טלעקיווטנע רּונ ן ָאג ַא
 סע ןעבָאה יז .ץנעטסיזקע ּו :

 -נַאג יד ןוֿפ טריטּפעצקַא זיא סָאװ ,סָאװטע סלַא טלעדנַאהעב
 קפם םוש ןייק ןעק סע סָאװ ןיא ,סָאװטע םלַא ,טלעװ עצ

 -ער יד סָאד ,רעד ויא זייוועב רעצנַאג 'רעייז ןּוא .ןייז ם
 םביולג טלעװ עצְנַאג יד סָאד ןּוא ,טלַא יװַא ןיוש זיא ןָאיגיל

 ןענױא יד ןיא ןעביולג רעמיטיטשנטא רעביט ר רעזיד

 ,טייקניטכיו ערעסערג ַא ןוֿפ ויא רענעמ עסיורג עזיד ןּופ

 רעד ביױא ןּוא ,טֿפַאשנעסיוו רעד ןוֿפ ענעוט = עלַא יו

 ןייז יז ןעגעמ ןּוא --- ןעשנעמ ןּוֿפ להָאצ ןיילק ַא ןוֿפ ןעקּנינ
 רעגרע סָאד ,ןעּבױלג ןעגעג זיא -- רעקנייר עטסגיטּכעמ יה
 זיא טייקגימיטשנייא עכילטלעװלַא יד לייוו---ייז ןעגָאז ,ייז רַאֿפ
 - ו רעד ,ןָאיגילער ןוֿפ טײהרַאװ .יר ןוֿפ וייוועב רעטּפעב רעד

 ,םּוהמריא ןיא ןייז טינ ןעק ט לעװ העצנאג רע ןוֿפ להיֿפ

 יד ןיא ןעטײצ עטס טלע יד ןוֿפ ןעביױלג עלַא לַײװ ןּוא

 יד = ,רהָאלק סע ויא םּורַאד ,םָאג ַא ןוֿפ ן'נעטסיוקע

 קרַאטש יװ ,םעד ןיא ןע ןלֿפיײװצ ּוצ קילגנוא םעד ןעבָאה סָאװ

 ּוצ םכַארבעג יז טָאה סָאװ ,ק ינָאל רעייז ןייז טינ לָאז סע

 / םרעטסנָאמ ,עקנַארק ,ןעמהַאנסױא יי

 ןוֿפ טײקטלַא יד זַא ,יז ןעטפיוהעב יװַא טָא .וו .ז ,א
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 רערעדעי טָאה עלילַאג ןּוא סּוקינרעּפָאק זיב ?םּורַאװ רעבָא
 טינ ןעד ויא .דרע יד םּורַא ךיז םהערד ןּוז יד וַא ,טבױלגעג

 יד יו טֹלַא יװַא ךָאנ זיא סָאװ ?ל תועֵמ ןיא ןעוועג רערעדעי
 ןּוֿפ ,יירע ןסערֿפ-ןעשנ נעמ מכייליֿפ {יירעֿפַאלקש עכילשנעמ

 עי

 םער ויב .ט צו עבילטכישעגנ יד ןּוֿפ גנַאֿפנָא םעד
 יד טשרעהעג לַארעביא ןּוא רעמיא טָאה ,גָאט ןעגיטנייה ענ

 ןעסַאמ יד ןּוֿפ טיוטיא ענעגנּואווצעג יד ןּוֿפ עיצַאטַאָאלּפסקע

 רימ ןעוומ-- רעטיײּברַא ןּוא סעקינזיצשנ א ,ןעֿפַאלקש ---

 גנוקירדרעטנוא עזיד ,יירעביור עזיד זַא ,ןעקנייד םּורַאד ןעד

 ג עבילשנעמ ַא עכלעוו ןה ִא ,ןעבַאז ןענייז
 ? ,ןעריטסיזקע טינ רָאג

 טי עי א

 ,טֿפנוקוצ ןוא טייחנעגנַא גרעֿפ

 -טלַא רעד וַא ,ונּוא ןעזייוו עליפשייב עטנָאמרעדנעבױא י
 טָאג ןעטּוג ם'ןּוֿפ רעגידײהטרעֿפ יד ןּוֿפ טנעמּונרַא טייק
 ךָאד ויא טייקכילקריוו רער ןיא ןּוא ,טינרָאג טזייוועב

 -יױרג סָאד יװ ,טְלַא ױזַא טינ ,ןײמעגלַא ױזַא טינ ךַאז ןייק
 ןענייז טייקגיטכערעג ןּוא תמא ,עגיניזנּוא סָאד ןּוא עטַאז
 ןוֿפ טכּורֿפ עטסגניא יד ךָאד ןענייז יז ,ןעטלעז ױזַא ךָאד
 סָאר ןּוא .טֿפַאשלעזעג } עבילשנעמ יד ןּוֿפ גנולקיווטנע יד
 ןעבָאה סָאװ ,עגינייוו יד םּורָאװ ,טּוג רהעז ךיוא טההעלק לרע
 רעמיא ןעניז םײהרַאװ עיינ { ַא ןערימַאלקָארפ ּוצ טַאהעג
 עטריגיליוורפ יד ,עטמַאעב יד ןוֿפ ןערָאװעג טגלָאֿפרעֿפ
 ןּוא "ענײמעגלַא יד ןּוֿפ רעהעטשרָאֿפ עטריסערעטניארעֿפ ןּוא
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 ,עבלעוו ,עסַאמ עסיורג יד ןוֿפ ךיוא יו ,סנע /ביולג "עטלַא} .יד

 -העטשרָאֿפ יד םיֿפ יד טימ ןעטָארטעג טָאה יז יו םעדכָאנ

 ,טימרעד טנידנעעג רעמיא טא

 רעייז ּוצ ןעֿפלַאהעג ןּוא ןעמּונעגנָא ןײלַא ייז טָאה יז סָאד

 -ַאיצָאס ערענָאיצּולָאװער ןּוא ןעטסילַאירעמַאמ -.זנּוא .רַאֿפ
 -עביא סערַאברערנּואװ סָאװטע .ָאטינ רָאנ זיא ןעטסיל
 =ּוניישרע עכילטכישעג עויד ןיא םעבילקערש רעדָא םעדנעשַאר

 עביל רעזנּוא ןיא קרַאטש עס וועג רעזנּוא ןיא קרַאטש ,ןעג
 רעזנּוא ןיא קרַאטש ,ןעגנּוגלָא

 ןיוש זיא ןיילַא סָאד סָאװ ,ןעקנייד עשיגָאל סָאד רַא
 סָאװ ,ןעקנייד עגיצנייא סָאד זיא סָאד סָאװ ןּוא ,טכַאמ עסיורג
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 רַאֿפ טֿפַאשנעריײל רעזנוא ןיא קרַאמש ; ןעמָאנ םעד טנידרעֿפ

 ןעױרטרעֿפ ןעכילרעטישרענּוא רעזנּוא ןיא ןּוא טייקגיטכערעג

 עשיטערָאעהט עדעי רעביא ,טייהשנעמ -יד ןןוֿפ גיז םעד |

 םעד  ןיא ,ךילדנע ,קרַאטש ; טעטילַאיטסעב עשיטּקַארֿפ
 ןעביג סע עבלעוו ,עֿפל

 ירד .ןּוֿפ ונּוא טימ ןענייז סָאװ ,ענ
- 

 ּׁש 3

 ןעכיל יא ַא ןּוֿפ קורדסיוא םעד -היא ןיא ןעהעז רימ
 ןּוא גידנעוומיונ ױזַא בטיוטאנ יזא זיא רעכלעװ ,ץעזעג

 סָאװ עצעזעג ערעדנַא עלַא יו ,ךילרײמרעֿפנּוא ױוַא



 טַאטש רעד ןוא טָאג הש

 םַאוננַאל טָא ,םערעכעה ּוצ סעגירעדינ ןוֿפ גנולקיווטנע
 -עג יד ,גיטכעמ ןּוא ךילטֿפַאשנעריײל טָא ןּוא ,גירעֿפעלש
 ןּוֿפ גנּונײנרעֿפ עוויסערנָארפ ַא זיא טייהשנעמ רעד עטכיש
 יי רע יד ךרּוד ,ןעשנעמ םעד ןיא טעטילַאיטסעב יד
 ַא ,עיטסעב עדליוו א ,שנעמ רעד .טייקבולשנעמ ןייז ןוֿפ
 ןעסירעגסױרַא ךיז טָאה ,ַאלירָאג םעד ןּוֿפ דניקרעטסעווש
 טקניטסניא ןעשיריהט םעד ןּוֿפ סינרעטסניֿפ רעֿפיט רעד ןוֿפ
 סָאד סָאװ ,קנַאדעג םעד ןּוֿפ טייקגיטכיל עסיורג יד צו
 עניו עלַא ןפוא ןעכילריטַאנ 6 ַא ףיוא טרהעלקרע
 ןעסַאמ רענינייא זנּוא טסיורט א ןערעלהעֿפ עגירעהירֿפ
 ןייז ןּופ ןעמּוקעגסױרַא ,שנעמ עה .עגיטציא ענייז רַאֿפ
 עכילטעג יד נידנעכַאמכרּוד 0 ,ײיעֿפַאלקש עשיריהט
 רנַאטשּוצ ןייז ןעשיווצ עֿפוטש םגנּולטימרעֿפ יד -- יירעּפַאלקש
 ננּורעבָארע יד ּוצ טציא טרישרַאמ -- שנעמ ןּוא היח סלַא
 ןּוֿפרע עד ןּוא .טײהײרֿפנעשנעמ יד ןוֿפ גנּוכילק ריװרעֿפ יד ּוצ ןּוא

 ,עעדיא ןַא ןּוֿפ ,ןעביולג א ןּוֿפ טײקטלַא יד סָאד ,סױרַא טמּוק
 רעיײז רַאֿפ טנעמּוגרַא ןייק ןייז טינ ףרַאד םע סָאװ  רּונ טינ
 ךיז ןעכַאמ זנּוא ףרַאד סָאד ,טרהעקרעֿפ רּונ ,טייקניטכיר
 בוא ,טכַאדרעֿפ ןּוֿפ לייהט ןעמּוג ַא טימ יז ּוצ ןע עי
 יז ייוװ ,םּורַאד 6 ןיוש טו ןּוא טכעלש טינ ןענייז יז

 ןּוא דנַאטשּוצ רעשיריהט רעזנוא יא זנּוא רעטניה ,טּלַא ןענייז
 טכיל עבילשנעמ סָאד ,טייקכילש 2 רעזנוא יא זנוא רַאֿפ
 ןעבעג ךילקריװ זנוא ןעק סָא האי עגיצנייא יד --

 ןעק סָאװ ,ךַאז עגיצנייא יד א ןּוא טייק
 ןוא טײהײרֿפ ,עדריוונעשנעמ זנּוא ןעבעג ,ןעײרֿפעב ונּוא

 ןעשנעמ ןעשיווצ טייקכילרעדירב ןעכילק ריורעֿפ ןעק ן
 סינטלעהרעֿפ ןיא רּונ ,גנַאֿפנָא םעד ןיא טינ לָאמ ןייק זיא --
 ןיב רעמיא יז ויא ,ןעבעל רימ עכלעוו ןיא ,טייצ רעד ּוצ
 ןעקילב טינ לָאמ ןייק םּורַאד רימָאל ,עטכישעג יד ןּוֿפ ףוס
 רעד זיא טרָאד לייוװ !םטרעװרָאֿפ רעמיא רּונ ,רעטניה ףיוא
 ןּוא ,ףרַאד עמ .גנוטער רעזנּוא זיא טרָאד לייוו ,ןיישנענוז
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 רעזנּוא ןערידּוטש ּוצ גידנעווטיונ ןּוא ךילצינ רַאגָאז זיא סע

 ןעקנייד ּוצ םינ ןּוא ןעביולג
 וצ ;םביולנענ א טקניידעג

 ןעלָאז רימ סָאד קעוצ םעד ּוצ רּונ רעבָא ,םײהנעגנַאגרעֿפ
 טי סט קז הי טינ ןערָא
 ןעבָאה .רימ  ָאו ,ןערידוטש ןעבָאה רימ יו ױזַא : רהעמ

 רהעמ ןערָאט -- ןעשנעמ םלַא --- רימ סָאװ סָאד ןוא ןָאהטעג

 ! ןַאהט- םינ לָאמ ןייק ןיוש

 יד טגנאלעבנָא סָאװ ליֿפױזַא

 םונרַא םעד טננַאלעֿבנָא רעבָא

 רּונ סע טוייוועב ,"טביולג

 סָאװ .ןעביולג ןּוֿפ טײקטלַא
 טלעוו עצנַאג יד, סָאר ,טנע

 ביוא ,טייקכילנהע יד ---ךַאז ןיי
 עכט יד ןוֿפ ,טייק א ענעמ קלָאֿפ יר -.םומ
 2 וו? יוזַא ףוא - ,העדנ על א ןיא  ןּוא ןעטייצ עלַא ּוצ רּוטַאנ

 סָאד ,טלעטשעגטסעֿפ יא סע
 ָאה ןעבעל רעייז ןוֿפ ןעדָאירעּפ ב

 רימ ןעוומ ,טָאג ַא ןיא טציא
 יי

 עלַא ּוצ ,-עקלעֿפ ץלַא
 ךָאנ ןעביולג ןּוא טביולגעג ןעב

 עננירד .ךאֿפניײא  ןוֿפרע צד

 ןעמו יא א זיא סָאװ סָאװטע -- עעדיא עכילטעג יד סָאד

 ,תועט ַא זיא --- אפוג זנּוא ןּוֿפ
 ןוֿפ גנולקיווטנע יד .ןיא ןעווע
 ןּוא ױזַא יו ,ןעגערֿפ ךיז ןעוומ

 נידנעווטיונ שירָאטסיה זיא סָאװ

 רימ ןּוא א רעד
 -עב עעריא עויד זיא םורָאװ

 עסיורג יד םּורַאװ ןּוא עטכישעג רעד ןיא פא ןעֿפַאש
 עמ רעד יי

 ֿפ עעריא יד יװַא

 יב ךָאנ םעע/ טטהענ ,טיי

 ער ןוֿפ םערגָארּפ ןעכילטכישעג םעד ןיא טלעקיוװטנע
 עסיוו ץג ןעבילשנעמ

- 
 ,טסױמוא ןייז םיײקשירַאנ רהיא ןּופ

 -כינרעפ יד ןיא ןעבָאה ןענעק םינ גלָאֿפ

 ;ןעביולגפ סקלָאֿפ ןעוי ןוֿפ גנוט
 טאס יח ן יג ןעריקַאטַא א ןע

 ?נַאדעג סנעמטעוװ יא ,שעניֿפעשעב

 לאמ כ ןייק סע ן| עלעוו רימ עי

 עבילשנעמ יד ןּוֿפ םינעֿפ
 : ַו

.4 
 -+ 4 ++ ונ 4 3 = --+

 1 יי -' 2 +



 ,ץרַאה

5 

 וֿפ גנוריארעֿפ יד ףיוא

 ?ײהנערירֿפוצנוו
 יי איד
 = !ו

 םעד ן

/*- 

 = -ע =

 סָאװ

 רעוויטקניטסניא רעד זיא

 יצ
 יז ריי יייוי

 ולטֿפַאשנעריײל ןּוא

 ּוּד ףתא יװ ,קנַאדעג

 םילשנעמ
 איר

 ע

 יא אי גילער

 וו

 ם ;םונממייהעג

 אי רירר ז*

/ 

 וכי

 סיי ר אה ריי
 ע -ָא

 * יז

 '=ע

1 

 רעמיא

 טייקכיל

 פעג ןיא

 יי
- 

 וַא
- 

 טיײקכַאװ

 ,ו

 םהיא ןעלגניר ס

 ידידי יסדי* גוא

 . ועונ

 ןעניאו

 !ןע

 ַאשלעועג + * "יי

 - יי ריי
 י/ - י

 ןוֿפ

 יי יו *
- , 

 טבערטש ,ם

 ָאֿפ

 ייי * יי יי 6

 ו או ,;= ןע וַאב
 י"ח
- /! 

 טיי אויה דיי
 .ע בג ישו

* 
 - יי רַא -

- 
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 -נייא .יד ,טײקלָאמש יר ןענעג ןעשנעמ .םער .ןוֿפ  טסעטַארֿפ
 ןעדנעלע .ןַא ןוֿפ ןעטײקשלַאֿפ יד ןּוא תורצ יד ,טייקנינעט
 ןיא םנ}ועג ןיוש בָאה ךיא יו ,טײקגַארק עזיד רַאֿפ .ןעבעל
 ,ןָאוצודָאװ;- ,עלַאיצָאמ יר זיא סָאד ןּוא -- האופר ןייא ָאד

 ןענײצּוצ:ַא טבערטשעג  ךיא בָאה ןעטֿפירש + ערעדנא ןי
 יד . רַאֿפ ךילטרָאװשנַארעֿפ ןענייז . סָאװ ,ןעכַאורּוא יד ףיוא

 יא ןעגנולעטשרַאֿפ ףיאאיי יי=- א
 ב ןא--.,= ו;

* 

 יא ן
 הש-י 4 יב יין י : = י '

 ו ן /ולדנַאהעב וצ קץעווב 1 יפ יא אר 0 !םיווענ ןעכילשנעמ םעד

 ) 4 = -דנַאטש םער ןוֿפ רונ ,טָא ץנעטסיזוקע רעד ןּוֿפ עגַארֿפ יד

 ןײז , ןּוא ,טייקכילצינ עכילמ י * = 7 וי ילַארַאמ יו ֿפ טקנופ
 3 , יד 3 :

-* 
0 . 

 2 ן בג ,
, 

 ּוצ רעסעב םּוא ..,ןעסַאֿפ ץ'רוקז רונ רימ לעװ ךיא
 ע א עהט ן וע ערהעלקרע ןענעק עשיטער יי --י** .=- רע ביא קכנ רענ

 ;} / ןע-ע

 גרייהיורת גירור:6.ג66* יד +* זאא
 ,=- יו = א- .--ע 1 ןוא ָאג

 רעטענבלאה יי ייל* י* * לדרציײז ןימ אפי ַאי וילער על א
 , ר א=ע-= יא '} =, = 2 יע = ןשבש=

 יי ה * א '
 ןעפַאשעב ןעכוהז.,וו-ז א ,עבילילה ,םיחישמ/ ;םיאיבפ לֵא

 ,ןעשנעמ ןוֿפ עיזַאטנַאֿפ ץגיבע 5נ יד וֿפ ןערָאװעג

1 

 נע עלוֿפ בכיירגר; א גנולקיווטנע יי רו ת יד םטכיירנרמד טינ ךָאנ ןעבָאה עכלעוו
 רעבירעד .ןעמײקניהעֿפ ערעייז ןוֿפ ןייזעב:ןעלּוֿפ םער ןּוא
 ַא רּונ יװ ,ךַאז רעדנַא ןייק טינ לעמיה רעועיגילער רעד ןיא
 -ּוא ןוֿפ טמַאלֿפעגֿפױא ,שנעמ רער ןעכלעוו ןיא ,לעגיּפש
 ,טלַאטשעג ענעגייא ןייז טקערטנע .,ןעביולג ןּוא טייהנא ו
 ,טרעטעגרעֿפ .ה ,ד ,טהערדרעֿפ ןּוא טרעסערגדעֿפ רּונ

 =סיורג ,טרובעג םעד ןוֿפ ,ןענָאיגילער יד ןוֿפ עמכישעגנ יד

 : טגלָאֿפעגבַאנ ןעבָאה עבלעוו ,רעטעג יד ןוֿפ םיױט ןּוא םייק
 םיב / זיִא . ;ןעבוולנ .ןעבילשנעמ  םעד יא יערעהבא וה עי א *אי* '**
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:22 

 ןופ גנולקיװטנע יד רּונ יװ ,ךַאז רעדנַא ןַײק

 -שנעט רעצנַאנ רער ןּוֿפ ןעסיוועג םעד ןוֿפ ןּוא ן'נעגילעטניא
 ךשמ םעד ןיא ןענוֿפענסױא ןעבָאה ייז יװ ךינ ױזַא ,םייה
 ךיז ןיא ּוצ ,שרַאמ ןעוויסערגָארּפ ןעשירָאטסיה רעייז ןופ
 ,הלעמ ַא ,טֿפַארק ַא ,רּוטַאנ רעכילרעסיוא רעד ןיא רעדָא אפונ
 | ןע "ּוצ םעלַא סָאד ייז ןעבָאה ,ןורסח ןעסיורג ַא רַאגָאז רעדָא
 םע !עבָאה יז יו םעדכָא ריזירי נ ערצעייו ּוצ ןע ירשענ

- 

= 

 -ערפ:תוישק ןייק םינ ןּוא ןעמּורּפ ןעזיד ןעקנַאדרעפ ּוצ םָא

 ףימ ןערָאװעג ךייר לעמיה רעד סָאד זיא ,ןע
 םָאװ ,םעד בילּוצ יקַאט ןּוא ,דרע רעד ןוֿפ סטּוג סעלַא
 ןּוא רעכילקילגנּוא סָאד ,ןערָאװעג רעכייר זיא לעמיה רעד

 .דרע יד ןּוא טייהשנעמ יד ן װ
 זיא ,לעמיה ןיא ןהָארמ ן'ףיוא טצעזעגקע נ

 רַאֿפ ,עבַאז רוא יִּד רַאֿפ 6 לג טרהנ עלקרע ךילרי טַא
 ןוֿפ ,סעלַא ןּוֿפ רעשרעהעב ןּוא רעֿפעשעב ןעטולָאס

 -- טָאג ןּוא טינרָאנ א: וועג טלעװ יד זיא ןָא טלָאמעי
 רע'תמא רעד ;קַאט זיא סָאװ ,רעד ,שנעמ רעד ןּוא .סעלַא

 ןעֿפַאשעב םהיא טָאה רע יװ א טא
 היא רַאֿפ טָאה ,טנ טא

 ךי טָאה ןּוא גנוקיצטנע רעסיורג ןיא |
 ,ףַאלקש ןייז ןּיא שינעֿפעשעב ןייז רַאֿפ טרהעלקרע

 בילּוצ ןענָאיגילער עלַא |וֿפ ןָאיגילער יד זיא םּוהטנעטסירק
 ן'ףיוא רָאֿפ יז טלעטש ,ערעדנַא עלַא ןּוֿפ רהעמ לייוו ,םעד

 -ער ערעי ןּוֿפ רקיע םעד ןּוא רּוטַאנ יד ןפוא |
 -רעֿפ יד ,גנּומערָארעֿפ יד טניימ עכלעוו ,עמעטסיס סנָאיניל
 ןעטסנּוג ּוצ ,טייהשנעמ רעד ןּוֿפ גנּוטכינרעֿפ ןּוא גנוֿפַאלקש
 ,טייקכילטעג רעד ןּוֿפ

 רעד ןּוא טלעװ עכילקריוו יד ןענייז ,סעלַא זיא טָאג ןעוו

+=' 
+ 
 טי } ,+

2 

 = ם טאג
:' 
 -+ ויי 2 4

 וי
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 ,טייקסמּוג ,טייקניטכערעג ,תמא זיא טָאג ןעוו .טינרָאג שנעמ
 ---ץַאזנעגעג ןייז שנעמ רער זיא ,ןעבעל ןּוא טכַאמ ,טייהנהעש
 -טכַאמ ,טייקסואימ ,טייקזייב ,םייקגיטכערעגנּוא ,טײקשלַאֿפ
 שנעמ רעד זיא ,רעה רעד זיא טָאנ ןעוו .טיוט ןּוא טייקנוזָאל
 ענעגיא ענייז ךרּוד גיהעֿפנּוא ,שנעמ רעד ,ףַאלקש רעד
 סע רע ןעק ,טכערעג ןּוא םּוג ויא סָאװ ,ןעסיוו ּוצ תוחוכ
 סע רעוו אהא ,גנוקעלּפטנע עבילטע ג ַא ךרּוד ןעניֿפעגסױא
 .ה ,ד--.רעקעלפטנע ןעגָאז ךיוא זּומ "גנוקעלפטנע} טגָאז
 טָאג ןוֿפ טרעטסייײגעב ,םינייד ,רעטסירפ ,םיחישמ .,םיאיבנ
 ןילַא טָאג ןוֿפ טנעקרענַא לאטא 6 ןּוא - .ןײלַא
 רערהעל עג יד יי םהיא ןוֿפ טלהעוװרעסיוא ןּוא
 ןעביאסיוא ,עזייוו עכילריטַאנ ,ייז םייהטנעמ רעד ןוֿפ
 טגנירעבנּוא יז ןעזּומ ןעשנעמ עלַא ןּוא טכַאמ עטּולָאסבַא ןַא
 רעד זיא דנַאטשרעֿפ ןעכילטעג םעד ןעג געג לייוו .ןעגלָאֿפ
 עכילטעג יד ןעגעג ןּוא ,םינרָאג דנַאטשרעֿפ רעבילשנעמ
 רעדָא קב יו ,ךַאז ַאזַא ָאמינ זיא טייקגיטכערעג
 ,טייקגיטכערעג עשידריא

 ןיז ןעשנעמ יד ךיוא ןעזּומ ,םָאג ןוֿפ ןעֿפַאלקש גירנעייז

 םַאמטש רעד יװ םייוו ױזַא ,םַאמש ןּוא עכריק ןי
 -טסירק רעד טָאה סָאד טָא .עכריק רעד ןּוֿפ טגילי

 ,ןענַאיגילער ערעדנַא עלַא יװ רעסעב ןענַאטשרעֿפ םּוהטנע
 יד זיא םּוהטנעטסירק םּורָאװ עכַאורּוא יד זיא סָאד ןּוא
 .ןָאיגילער עטּולָאסבַא

 עלַא ּוצ טקעפסער ןעגירעהעג ןעלּוֿפ םעד טימ ,ָאזלַא
 ןעֿפָאזָאליֿפ ,ןעט עטסילַאעדיא עזעיגילער ,רעיקויֿפַאטעמ

4 

 ןוֿפ עעדיא יד : רימ ןערהעלקר ע ,ןעטעַא

 דנַאמשרעֿפ ןעבילשנעמ םעד וי גנּונעקיילב
 יד סָאד טניימ ,טָאנ ןעמ טגָא ז ;ליהֿפעג סטי

 ןּוא ,םײהײרֿפ } יא ןוֿפ גוטע ענעמָא
 -שנעמ יד ןוֿפ גנוֿפַאלקשרעֿפ יר ןיא ןעגידנע ךיז זּוּמ סָאד
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 וי יא 555: ירייריייירירירידייריי

 ןּוא גנוֿפַאלק !רעֿפ יד טינ ןעשניוו .רימ .ביוא ,םּורַאַד ; ןּוא

 ןעליו ןעטיוועי יד יװ ,טייהשנעמ יד ןוֿפ גנּורעדינרע יד

 םימָארפמָאק ןעטסנעלק םעד

 םער טימ טינ ןּוא ,עינָאלָאע והמ

 ןּומ ,טָאג טימ ןָא טגנַאֿפ סָאװ רעד .קיזיֿפַאטעמ ןּוֿפ טָאג
 רָאט -.,טָאג 1 טּבױלגסָאװ - רעד .טָאג טימ ןעג

 ענירניז יד ן טינ ןענָאו זּוליא עשר

 ןייז - ןוֿפ (ענַאופנע ךיז שינָאל ןּוא גיהטּומ רו

 רעד ויא ָאד יא טָאנ .בױא .טייקכילשנעמ ןוא טײהײרֿפ
 ןייז ףרַאד ןּוא ןעק שנעמ רער ,רעבָא ןּונ ,ףַאלקש ַא שנעמ

 ןערעי ףיוא רעדָאֿפ ךיא .טינ טָאג טריטסיזקע םּורַאד ,ײרֿפ

 ,לעקריצ ןעזיד ןּוֿפ ,געווסיוא -עדנַא ןַא ןעזייוו ּוצ םענייא

 ,הרירב יד ןעבָאה עלַא םּורַאד ןעלָאז
 ןעמיײרוצסױא נידנעווטיונ ךָאנ סע זיא

 צ 3 2 ט = 7 א; =:

 ןעכלע יו הצ-

 ןּוא ןעגירערינרע ןענָאוגילער יד ןפוא ןעכלעוו ףיוא ןוא

 ַאמשרעֿפ רעייז ע נעמ יד ןעברַאד

 יז ןּוא -- וי עב עכילשנעמ ןו ֹפ

 ּוצ ,ןעטָאיריא ןוֿפ ַצ

 יד ןעדנעש ייז ראלע ןוֿפ גנוגנידעב עגידנעווטיונ י

 ןּוא ןעכייצ ַא רַאֿפ רהיא ןעכַאמ ןּוא ,טײברַא עכילשנע

 םעד ןּוא עעדיא יד ןעטיוט ייז ,עדנַאש ןוֿפ עלעווק ַא רַאֿפ
 רעמיא ןענייז יז ;טיײקגיטכערעג עבי לשנעמ ןוֿפ להיֿפעג

 עמריגיליווירפ יד ,ןעפמּול ערנעריֿפמואירט ןוֿפ טייז רעד ףיוא

 ןעכולשנעמ .םעד ןעטיוט יז ,טייקדלימס ע
 ערנעפיהק יד רונ גירנעצישעב ,עדריווטסבלעזו ןוא ץלָאטש

 5 ּוֿפ ץירַאה יד ןיא ןעקיטשעד ייז .עגירערינ יד ןּוא

 -נעליֿפנָא טייקכילרערירב עּכילשנעמ ןּוֿפ לחיֿפעג ןעדעי ןע
 ,טײקמטַאזיורג טימ םעד טָאטשנָא גיד

 ףיוא טעדנירגעג ןענייז ,םַאויורג ןענייז |

 עעריא יד ףיוא ךילכ} ןזטפיוה םערנירגעג ןענייז עלַא לייוו ,טּולב-

 ןּופ גנוטכינרעֿפ עניבייא יד - ףיוא ,ה .ד ךיו ןערעֿפּנָא ןּוֿפ

 רַארנ
 עֿפ
 -- דנ
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 ןוֿפ עכַאר עכילטעזרענּוא יד ןּוֿפ
 רעד ויא ,סינמייהעג ןעניטּולב ןעויד ןיא .טייקכילטעג יד
 ַא ךױא --רעטסירפ רעד ןֹוא ןֿברק רעד רעמיא שנעמ
 -רע סָאד ,רעקנעה ןייז -- טָאג ןּוֿפ טריגיליווירפ רּונ ,שנעמ
 ,ןענָאיגילער עלַא ןוֿפ רעטסירפ יד םּורַאװ ,ןיוש טרהעלק
 ןעבָאה ,עטסבילטרעצ יד ,עטסכילשנעמ יד ,עטסעב יד
 בוא ןּוא -- רעצרעה ערעייז ןּוֿפ דנורג םעד ףיוא עלַא םעמכ
 - - ןעיזַאטנ נַאֿפ ערעייז ןיא סע זיא ,רעצרעה ערעייז ןיא טינ
 ,םעמַאזיורג סָאװטע ,םעגיטשרודטּולב סָאװטע

 -עריא עטמהירעב ערעזנוא יו ,םּונ ױזַא טינ סע םייוו רענייק
 ןענעק עבלעוו ,רענעט עטנערהעלעג ןענייז יז .ןעטסילַא
 ןענייז ייז יו ױזַא ןּוא ,ךילדנירג טיהשנעמ רעד עטכישעג
 ןעגנורדכרּוד ןענייז ןעלעז עסיורג סעמעוו ,ןעשנעמ עגידעבעל
 יז ןעבָאה ,טייהשנעמ רעד רַאֿפ עביל עוו א ןַא טיִמ
 רעֿפ עלַא ,ןעיירעפמּול עלַא טקרַאמדנַארבעג ןּוא טכּולֿפעג
 רעכילכײלגרעֿפנוא ןַא טימ ןענָאיגילער יד ןוֿפ ןעכערב
 טָאה טָאג וַא ,ןרָאצ טימ בָא ןענע קיל יז ,טײקמַאזדערעב
 -ער עוויטיזָאפ עלַא עזיד טימ םעכיטט שניימעג םעפע
 -נעגנַאגרעֿפ יד ןוֿפ 6 ערעייו טימ רעדָא ןענָאיגיל
 רע רעזיד ףיוא טרַאװנעגעג ןּוא טייה

 זַא ,ןעקנייר ייז יי ,ןערהערעֿפ ייז ןעכלעוו ,טָאג רעד
 רעטעג עכילקריוו יד ןּוֿפ  ןעדישרעֿפ זיא --- ןערהנ ערעֿפ יז
 ןַײק טינרָאג זיא רע סָאד ,םעד טימ עטכישעג רעד ןוֿפ
 טרהעלקרע זיא םע יװ ןענעק לָאז רעכלעו ,טָאג רעוויטיזָאֿפ
 -סעבָאר ןוֿפ "ןעועװ רעטסכעה} רעד טינ זיא רע .ןערעוז
 -עהטנַאפ רעד טינ ךיוא זיא רע ,ָאסּור קַאשז ןַאוש ןּוא רעיפ
 ןיא רעד טינ רַאגָאז זיא רע ,ַאזָאניּפס ןּוֿפ 6 רעשיטסיא
 ןּוֿפ טָאג רעבילטלעוורעביא ,רעגידלּושנּוא טייצ רעבלעז רעד
 םהיא עי עב זצ םינ ,גיטכיזרָאֿפ רהעז ןענייז יז .לעקעה
 -ריא םָאד ,טּוג ץנַאג גידנעסיוו ,גנורהעלקרע עטמימשעב ןייק
 יד רעטנוא -ךעגנ ניירב םהיא טעװ גנורהעלקרע עכלעוו ךנעג
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 בוא ,טינ ןעגָאז יז .קיטירק ןּוֿפ טֿפַארק ערנערערילגרעצ
 רעכילנעורעפ םינ רעדָא רעכילנעורעפ ַא זיא טָאנ רעייז
 וליפַא ןעדייר יז ;טינ רעדָא טלעו יד ןעֿפַאשעב טָאה רע ּוצ
 -ּוצ רּונ ךיז ןעלעטש ייז .החגשה עכילטעג ןייז רעביא טינ
 ,רהעמ טינ ןּוא "טָאג, ןעגָאז יז סָאװ ,טימרעד ןערירֿפ
 םע ;עעריא ןַא טינ וליפא ?טָאג רעייז ךָאד זיא סָאװ רעבָא
 ,גנורעטסיײגעב ַא ויולב ייז רַאֿפ זיא

 ,סיורג זיא סָאװ יי ןוֿפ ןעמָאנ רער ייז ייב זיא טָאג
 ןעגָאז טינ םּורַאװ רעבָא ,ךילשנעמ ןּוא לעבָאנ ,ט יּוג ,ןהעש

 ןָאעלָאּפַאנ ַא ,רנַלשטי ןּוֿפ םלעהליוו ,גינעק ַא לי יו ? שנעמ
 .."שנעמ, ןעמָאנ םעד טימ ךיוא ךיז ןעפוה עכיילג רעייז ןּוא ןג

 טלעטש טייהשנעמ עּכילקריוו יד .גרָאז ליֿפ רהעז יז טכַאמ סָאד
 עטסכעה סַאד זיִא סָאװ ,סעלַא ןוֿפ ץכעשימעג ַא רָאֿפ ךיז טימ
 ןּוא עטסגירעדינ סָאד ויא סָאװ ,סָאד טימ עטסנהעש ןּוא
 -רערַײװ ןעויד סע יז ןערהעלקרע יו נו רעש סָאד
 סָאד ןּוא "ךילטעג , ןָא יז ןעֿפּור םנייא : יװ טָא ? ךּורּפש
 ןעמירטסקע ערייב עזיד ןעשיווצ ןּוא ,שילַאיטסעב עטייווצ
 רערָא םינ ןעלוו יז ,טייהשנעמ יד קעװַא ייז ןעלעטש
 ,טייקכילמעג ,ןעמענ יירד עזיד זַא ,ןהעטשרעֿפ טינ ןענעק ייז
 ןייֵא רּונ ךילטנעגייא ןענַייז ,טייקבילשנעמ ןּוא טעטילַאטסעב
 .ןעטכינרע וֿפ וצ ייז םנייפ יז ןעדייש וצ .סָאד ןּוא ךַא ו

 ןעבעל לוֿפ ןייז ּוצ סיוא טהעז ַאדנַאגַאּפָארּפ רעי
 ןעטכַארעֿפ יז סָאד ,ייז ףױא ןעגָאז רַאגָאז ןעק ןעמ +

 יז
 ייװַא םױא וױלב רּונ עקַאט טהלז סע רעבָא ,טֿפַארק ןּוא
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 יע אי ַא
 ןעליוו ייז : סָאװ ןיא טא טהעטעש

 * עשנעמ ןוֿפ ט טייהייר 2

, 

 ןופ א ןּוא

 לע ּוצ טמַאדרעֿפ ןעכַאז טסיזק ייז ,טריטסיזק
 ַא ו '| -}ע ךָאד רע זיא ,טָאג יוא לייו ץנעטסיוקנ

 רעד .,רעגיבייא רעד ,רעטסכעה רעד עזייוו רענידנעווטיונ
 ,טריטסיזקע רעטסַאמ .ַאזַא בוא ןּוא ,רעטסַאמ רעטּולָאסבַא
 ,ףַאלקש ַא זיא רע דלַאכיװ ןּוא .ףַאלקש ַא שנעמ רעד זיא
 ,טייהכיילג ןעבָאה ּוצ םהיא רַאֿפ ןייז ךילגעמ טינ ןוש ןעּק
 -עג גירנעגנירפש ,טסיומיא .קילג ןּוא טייקגיטכערעג ,טײהײרֿפ
 -עג ןעצנַאג םער ןוֿפ עי יד ןענעג ש א יד ןעג
 ן ש לןעכי ילטכיש

 סא 7 א ךיז : טלעטש טָאג
 עלעוו טינ לָאז רע ,גיצרעהסיורג יו ,לַארעביל יו ,רעטסַאמ

 ֹי

 ןעלע ,
 ץנעטסיזקע א ,רעטסַאמ ַא ץילַא ךָאד טי ,ןעגי ּוצ ךיז

 ןענייז סָאװ ,עלַא ןּוֿפ ײרעֿפַאלקש יד עזייוו רעגידנעוומיונ טנוימ
 קע טלָאװ טָאג בוא ,םּורַאד ,םהיא רעטנּוא
 טנָאקעג טלָאװ רע ןעכלעוו ףיוא ,געװ ןייא ןייז טנָאקעג רּונ
 -ּור ויא סָאד -- טײהײ-ֿפ עכילשנעמ יד ןָאהט הבוט ַא
 ,דרָאמטסבלעז ןהעגעב

 םײהײרֿפ 2 ילשנעמ ןוֿפ רעבָאהביל רעכילטאאשפ א
 יז ןוֿפ גנוגנידעב עטּולָאסבַא יד סלַא סע גידנעטכַארטעּב ןּוא
 טיישהנעמ רעד 4 טרעווסגנּורעדנּואוועב ןּוא ןהעש זיא סָאװ
 ּוֿפ עוַארֿפ יר רעביא ךיא הערד
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 שרע טלָאוו ,טריטסיוקע טלָאו טָאג ביוא
 הח'א ןעטמבכינרעֿפ ּוצ ןעוועג ניטיונ

 2 א זיא ,רעטרעוו עזיד טריטקיד סָאװ , עא יד
 טנעמוגרַא ןעזיד רעביא ןעטײרברעֿפ ךיז ןייז גיטיונ לָאז סע זַא
 ;בלעזַא סָאר ,ךילגעמנוא יװ טסַאֿפ סיוא רימ טהעז סע ןּוא
 עמעוו .,יד יו .רענעמ עקיורג ןּוא עטרהעלעג
 ָאה טינ ךיז ןעלָאז ,טנָאמרעד ןעביוא
 זעגנייא ןעבָאה טינ ןיילַא ןעלָאז ןּוא
 ןּוא לא װי גירנעדרייר ,ךיז ןערעטנָאלּפרעֿפ יז ןעכלעוו ןיא
 ,טייצ רעבלעזרעד ןּוא ןייא ןיא טײהײרֿפ עכילשנעמ

 ןוֿפ גירנערייר ,ייז לייװ ,םעדבילּוצ םע זיא טכײליֿפ
 ,ןעגיוא ערעייז ןיא רעייהט רהעז זיא סָאװ ךַאז ַא ,טײהײרֿפ
 עבלעוו ,יד יװ ,גנוניימ רעדנַא ץנַאנ ַא טרָאװ ןעזיד יז ןעביג
 ןייק ןערייר ייז ,ךילקריוו ןּוא ,טײהײרֿפ רעביא ןעבָאה רימ
 ןעמייווצ ַא ךיילנ ןענײלּוצּוצ ענהָא ,טײהײרֿפ רעביא טינ לָאמ

 רימ סָאװ ,ךַאז ַא ןּוא טרָאװ ַא -- "טעטירָאטױא, טרָאװ
 .ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ ןעטכַארעֿפ

 עכילרײמרעֿפנּוא יד סע ויא ?טעטירָאטױא סָאד זיא סָאװ
 ךיז ןעריטסעֿפינַאמ עכלעוו ,עצעזעג עכילריטַאנ ןוֿפ טכַאמ
 רעד ןיא טו רע ערנעמּוקרָאֿפ ענידנעווטיױנ יד ןיא
 עצעועג עויר ןעגעג רעבָא ? טלעוו רעלַאיצָאס ןּוא רעשיזיֿפ
 ץנַאג רָאנ ,ןעטָאברעֿפ רָאנ טינ ןערילעבער ּוצ יא
 טינרָאג רעדָא ,ןהעטשרעֿפסימ ייז ןענעק רימ !ךילנעטנוא
 לייו ,ןעגלָאֿפ טינ יז טינ ןענעק רימ רעבָא ,ןהעטשרעֿפ
 ןוֿפ ןענָאיצידנָאק עלַאטנעמַאדנוֿפ יר ןעריאּוטיטסנָאק יי
 ,ךרּוד זנּוא ןעגנירד ,ןייא זנּוא ןעלקיוו יז .ץנעטסיזקע רעזנּוא

 -עהט ןּוא ןעקנַאדעג ,ןעגנּוגעװעב ערעזנּוא עלַא יא
 ,ןענלָאֿפ ּוצ םינ יז ןעריבּורפ רימ ןעװ וליּפא .ןעטייקגיט
 ןעגיז רימ ,ָאי .טײקגיטכעמלַא ; רעייז רָאנ/ רימ ןעזייוועב
 עויד ןיא רעבָא .עצעועג עויד ןּוֿפ ןעֿפַאלקש יד טּולָאסבַא

 ןייק זיא ײרעֿפַאלקש

= 

+: 

: 
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 ןראיהני= סייד ראש ירא"
 .ל.ו טַאטט ער צי א

 רעמיוא יי יז יד א* יי --יייייייי = ייזי"- יי יי רעכויכרעפיזו יר יייזר
 ו/ש ופ ע/-ע/ה | ,וע - * { ,,== '!= י'/= 2 יע = ןא -- -

 איי "היא  "ל"ייייפ'י ראוד די ייי-ד ר-דייי ירד ר דר יי תדז - = ** א. ייאריי"* י'ריזד
 ,י א יע = עו יו רובכע טוע  ,=.'יע/=/ע - יע ןע-עװ ,;=- ו

 2 יי * "י אי * יז ר אי יד יז י יירשא *יייירי ייי * יי א* = יי הי * יי
 : |/ 6 ן. : יז .ונוא ָ א יא =, = א ןעפ'יו : ,וב רו - וו טינ

1 = 
 - יי גיייית ייויינליי ףיייייאי ריי ונ ת י- יי ייייר איי רייז יז
 ניא ;{-= ו = ,ןעיקע י ןעגנַא- , א == ןי - !- ןא.ע==

 א  ידוזרלייװיראי ריווח ר ר הר יו* * ר א* םייאיה קללצט
 ןי* ,,,-=ץע,.,- = ,ןע-עוי=י ,+= /ןא-א = ,.= ,6 '-

 י5לי'ייליל* "יל"יז דריוד =-י* יי, יייי - יי* ייד רייז ןעטייברַא

 יע ע'ע=י עי ו ןײי וו" ןא = = ו ו | ֹו ֹו= /,ןא =

 יו יו י- סו=- אמינ ידי ייױי -י*יי י*יאיי-= י - יי" יי ייייו ייד י*=- וא
 : וע-= רעי יי ןעא= ֹ = ,=- - '5 . ֹו= |2= 0 0 י ו0

 ידי מכ א א* יד ראי (יי ר אי = יריד איי יייי-יי -יי* איז יז =
 985 כַאמ ' ומי ןא- שי = - ו ן(,8+ / += 2 = וי

 יז רו ריז ריז -
 ןא 2/=ג

 יי * * "אי ריס ויי יי י .' "יי -י--*יר אי * .י*י י-ה 4 יה * אייז *דיי יי
 ייא רּונ 0 א ןעכע;אוע = עכילה םָאנ 13 221- = ט א

 ו

 += יי יי אא = א יי א ייי יי י' אי = יה * ר * יי יי יייי-דייר
 ר ,ויא ןּוא ןעש-ע/= } ןַאַפ ןילגע= טייהיירפ

 ןערעסעדג ַא ץלַא ףיוא ייז ןע נעװאּוצנָא ןּוא ןענעקרענַא

 גנַאלקנַא ןיא רַארג ןערעסערג ןּוא
 שלעודיווידני רייוויה קעל א =
 2 ..ער ויוו א עו =. יא

 זייי רריויא יה יי" ירא יי ייייייי * ריי = איי ייד ן- יי = י** יא ריר
 ,טנעקרעבַא ?ָאטב-8 .עצעועג עויד ןעכײרגרער וצ םכוװ

 = (האצץא פאפ וו יי איר ייייי ;ריווי היה אי;יייאפ יא6 "רייא + יא
 טינ לָא = ןו ץ ןא- ו א ;,-. א ' ן=-, וָאש וא ןא סיוא ןעבינ א

 יי - יי יריד ריי גנייא זייי ירד יית * יי = טיי -.ז גיייייריריייז -

 ,.ןא--א= ןי= }2 4 ןא,- 3-=-}/2 = ,,= += י- ןור= יא;- י

 םינעמסנינייוו רעדא רצקכיויּפ איר לייר 6 רייד א+ י * אףי*
 םנעטסנינ וו אפ ןָא !.עקי ם2ַא=- ,- א 2 א עהט א ידו

 -* ירד א* זר חיירא יא ריי הריייאג אא6+ = א ראד אי י 0
 ּך םוא ,= = - יי טץע ,,וטרש ו 1 = א '/ ןַא ,טַא קַא וװדַא ןַא

 = או6ה יייווי יא 6( ראייי ריי ר פלא א( ייג יא * יראה יז יי" יו
 ַאמ וו וא טמאמ ע-.עו ,;| ,', = = ֵײ ו ן{, = 2 -!/-ע

 רייות גיי =
 .רעי'= ןיד }

 ןוֿפ להָאצנָא עסיורג ַא סָאד ,זיא קילגנּוא רעּפיורג רע = טי יי * -ג יי ריוידח 6 "אי" ייא* ריסאיג += יי -
 . ביר; היייייריי'כ אידיי 6 רייז אי -יייי =ייד'י'י+י''* שכיל-ימ =
 טלעטשעגטסעֿפ }= עו יי 2 שי ,ענעועב עכילריטַאנ

 " ינ !היפרי;לא6 ייירייה ר יי אוו ידי יאא סייד זי גיי
 = טנַאקע בוא ןע= += ,-=ה8 = -, = יי עי ןּופ ןער וועג

 י'יוז* הריח או ריז "דריי האפ תריי- יזא ליג 6; ייייי* יה לצםיורג

 ןעמ ףרַאר 2 ויה אאש= רעהו ויי ,ןא- -,= עטַאֿפ ,ש יו ו=

 - יו = * י- אי רא 2 זאא רייה ריז ריז ר ריייו אי יי;גר יי י6 =. א גיי יא6-
 ןז 4 תהי ,אל= ןע ' = יע 2-., יי ןןע=-7 3 רע דו ו 6

 - יי פ
 ,קלָאֿפ ןי=

 - יי יי ןגיֿיהיירד י6ריו-א* רייד יאפ יא6 דאי יי =י
 ,ךילמענ-- סם += יע ע וי. י/ ו-ַא ןא = ָאד זיא ר

 ' ןי= , !ו ,--2 ב ןעבָאה יי ,עצעזעגרּוטַאנ יד ןּוֿפ לייהמ רעטסערג רעד םאד ַאיי-יי = =

 עבלע יי 5 יהטכנעמ , י ןּופ גנולקייװטנע ייד םימ ןָאהט וע 0 4 רייד סי ייייי רייד יונה = :
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 5 |- |נ ר ,,עת.תע,עעער,ע;,עע 2 ת2ת ==! שתי... 2 -*-*-*ת =; ת..,,ת,.,,........-

 יר יװ ,ךילרעדנערעֿפנּוא ןּוא גידנעווטיונ ױזַא טקנּופ ןענייז

 םבינ א ןענייז ,טלעוו עשיויֿפ יד ןעריגער סַאװ ,עצעזעג

 טֿפַאשנעסיװ יד ןּוֿפ 7 טנעקרענא ןּוא טלעטשעגטסעֿפ

 רעד ןּוֿפ ןערעװ טנעקרענַא ײז ןעלעװ לָאמניא ,טסבלעז

 ןעגנירדנירַא טא עי ךרּור ןַאד יז ןעלעוו ,טֿפַאשנעסיװ
 ןוֿפ עגארֿפ יד ןּוא ,ןעסַאמסקלָאֿפ יד ןוֿפ ןעסיוועג םעד ןיא םא (יההראת *} יות ידזח *

 עטסטרַאפשעגניײא יד ,טזיילעג ךילצנעג זייז טעװ טײהַײרֿפ
 ןייק ןייז םינ טעװ ןַאר וא ,ןָעבעגּוצ !עומ ןעטעטירָאמױא

: 1 

 ןערנערילונער ,עשיטילָאֿפ עכלעוו נענ ריא רַאַפ טייקגידנעו םיונ ר

 שכרו י-ה א
 ,ע2-*ע טו ִא ו

 יינ אא- ײ נעריטקערי
 טנמּוק 56 ידי 7 ן ערנ ה

 ֹצ :
 * ת . * - י = -5-

 ,טנעמַאלרַאפ ַא ןוֿפ ּוצ ,גינעק ַא ןּוֿפ ןעליו םעד ןוֿפ סױרַא

 רעטיא ןיא ,טכערמיטש ענײמעגלַא ךרּוד טלהעוורעפיוא
 .ןעטַאט יד וֿפ טײהײרֿפ יד ּוצ ךילדנַײֿפ ןּוא ךילברעדרעֿפ

 - 8 = = ףױױא ףךױרַא ;ענַיל ייז לייוו ,רַאֿפרעד עקַאט ןיא

 .עצעזעג עשיטָאּפסעד ךיוא םּורַאד ןּוא עכילרעסיוא ןּוֿפ עמעט

 : םעד ןיא ךילטנעגייא טהעטשעב ןעשנעמ ןּוֿפ םײהײרֿפ יד
 ַאה רע פייוו עצעזעג יד בילריטַאנ יו ןעגלָאֿפ לָאז רע סָאד

 ןענייז יז ליײוװ םטינ ןּוא ,עכלעוא סלַא םנו עקר וענַא ןײלַא ייז

 ןעבילרע !םיוא ןַא ּו יא ףיוא י'ייראיייוי ידי יי ואוצענֿפױרַא

 - ירא ןרייר ר-י 5 וםחוי יווִו ןעליוו יא - לאז 5: - ןעליו
 1 ?שנעמ !עדָא 4 (-ע 4 יז ןא 4 ו ו לָאו

 ןע וָאועג ן,= וכע.פתשיו

 ,לעּוריוװידניא רערָא יטקעלַאפ

1 : 6 

 ןעמַאװצ ,עימערַאקַא עטרהעלעג ַא ןעלעטשרָאֿפ ךיז רימָאל ' * אאירדי ' לד דיז די + יי טי היו = אה דיי יי ֹו
 עט * עז יריד * וצ על - א

 .טֿפַאשנעםיװ ןּוֿפ רעהעטשרָאפ עטסדנעצנעלגי ןּופ טלעטשעג
 יא עימערַאקַא עויד זַא ,ןעלעט נשרָאֿפ .ךיוא  ךיז דימָאל ֹי וי *י"-ייו == - ֹ

 ןּוא טֿפַאשלעועג רעד דַאֿפ עצעזעג ןעכַאמ ּוצ טגַארטֿפױאעב ר = יי אא6* יי" - אה  יידיייאיי * אי ר אי יי = + -
 ,טײהרהַאװ רַאֿפ עביל עטסנַײר יד טימ טרעטסײגעב ,סָאד
 5 2 = עטּולָאסבַא ןַא ןיא ןענייז סָאװ ,עצעזעג עבלעוַא .רּונ יו טכַאמ

 יי ת ג6, ייירה יי יה יי זיו רו ד זי -יירי'-יר א- +רייר י"אוי
 ,--=א= - - יו ןי= ןא --"ןץע ו--ע2 א, -2/ . | טימ גַאטרַאה

 * י רישא -י*" יה דיי יריייא'ריי ר י א* ריי" =
 אוא ןא ;;ךיִא טפיוהעב . ,,טגנַאלעבנַא וע בבָא-..רַימ סָאװ

 -נייֵא בי לריאנגוא ,ערליוו ַא ןעוועג .טלָאװ ןָאוצַאזינַאגרָא
 כייוו סנעטשרע עכַאורוא ייווצ ֿבילוצ סָאדר ןוא ונוטבגר

}== 



 ו
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 גירנעוםינ ןוא גיבייא זיא טפאשנעסיו עכילשנעמ יה
 ןיא סָאװ ,סָאד ןעכײלגרעֿפ לָא עמ י .ןעמָאקלָאֿפנ - ֹי ֲ : י : י

 ןענּוֿפע גסי ןא ךַאנ ףרַאד סַאװ ,סָאד ַאװעג ןענּוֿפענ סיוא

 ףציא ךָאנ ויא םפאשנעפסיוו יד זַא ןעמ ןעק ,ןערעו

 טריבּורפ ןעטלָאװ רימ ןעװ ,םּורַאד ןּוא .ךעלעדניוו ע"היא ןיא
 יד טימ גנַאלקנַא ןיא ןעבעל וצ ןעשנעמ םעד ןעגניװצ וצ 8 וא -+ ' ידי י . י*י .6 .**

 טמַאדרעֿפ רימ ןעטלָאװ ,טֿפַאשנעסיװ ןּוֿפ ןעפיצנירפ עטצעל - - 5 = * . -* -
 טלָאװ םָאװ ,םוהטהרעריטרַאמ א יערייל טא טֿפַאשלעזעג יד

 א אי (ט,טיאה הראיה ו םלעפידמ טינט שב ;( 268 יית ירא ריזי
 א ןא-2א2 ע .י".ע = = ע= .ץיע ו= ןעמעלַא ןי= = - = , =

 רעכע; ןּוא רעסערג ךילדנענוא ןעביילּב רעמיא .טעוו ןוא

 ַא לאו : עדנענלַאֿפ ויא עכַאורוא עטייווצ יד

 נעסיװ ַא ןוֿפ סױרַא ןעמּוק סָאװ ,עצעזעג יד ןעגלָאֿפ
 ֿפ א 2 4 יז לייוו .טינ 'עַיֿמעדַא . קַא

- 
 ו

 דנעמנו קםי רא יי רל בר יי
 דנע = ור ןעבכע 5 ע

- 
 6 ע ןעגנּואווצע גפױרַא ןעבייז , ו

 = ריו* ּה י טֿפַאש יי וו ן יא היו איט יי פי ריי יי  גיייייוי .יהיי יית גשללועג *י אא י* ֹײ - = ר יי א+
 /ןע--/2 = ןי= ןערוע- =- = וע. הוא = ָײ , וו

 ת יא = ריילריייי יי 6 ולוועג יי ה זר א ראיה יי ה
 ןופ עגַאלֿפ יוא ע= .וינ ַא ןעי עת += } ;! שא | ,גגודו ןופ ראנ

 אכטנעב יי יייי

 .עוע6 2
 אי ,5 יייאו דיי טאה עכלעוו 4 וװגַאדַאּפ זיא

 הבא? "ווא ֹ א א ן

 ר איד אי ירי יד יי ה זר ת א אא ריי" * ריופטיוא דיק . רעטנו *
 סָאד ,ןעםיאוול ! ןו= ט=אש ועו / ועטנוא ןעֿפ רָאו א
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 עטסטרהעלעג | ןּופ עי וכעמ ןוא ,עיפע זַאקַא ַאזַא

 יי א" יי ראי יר עול 4 זיר *י יי אי י** +* א"י  אא א"'"*
 םלַאװ ,טכַאמ עםולַאפ ַאזַא טַאהעג טלַא ' ןעװו
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 טַאטש רעד ןוא טָאג עט

 יי ידידי די יד די ירד זי יא א, יז יח = יז יז יז זייי זייי חזקיה חי איו אהיה זער. רשי א יח חי וי

 עניטסייג ןַיזו ךילדײמרעֿפנוא רע טרילרעֿפ ,רעטרהעלעג
 ערליו עויד ןּוא ,הפצוח ערענָאיצּולָאװער ןייז ,טֿפַארק

 ןּוא ,םּוינעג ןעדעי ןּוֿפ ש שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ עיגרענע
 וצ ייד יוכיו * יר יי

 ו

 אה יי רהיייי
 ןּוא } ןעטלע עוו א ןעטכינרעֿפ ּוצ עבַאגֿפױװ טָא לעוו / =

 לעֿפיײװצ ןייק זיא סע .עיינ רַאֿפ ןעטנעמַאדנוֿפ יד ןעגייל
 -קַארֿפ ןיא אה ןיא טניװעג רע סָאװ סָאד זַא ,טינ

 סגנּוקנַײד ןייז ןיא רַאֿפרעד רע טרילרעֿפ ,דנַאטשרעֿפ ןעשיט : םייי
 ,םריפמּורָאק טרעװ רע ,םּוג ןּוא ץרּוק ,טֿפַארק איר =

 סָאד (הצו .העד ןוֿפ רוטַאנ רעד ןיא ױװַא ןיוש ויא .םע
 אז גנולעטש י  טעהורפ עדעי ןּוא עיגעליווירפ ערעי :

 נ ,שנעמ רעד ,ןעשנעמ ןּוֿפ ץרַאה יד ןּוא קנַאדעג םעד ןעטיוט
 ןעמעוו ייב ,ןַאמ ַא זיא ,ערעדנַא רַאֿפ טכער רהעמ טָאה ּסָאװ
 ַא זיא םָאר ,ןעברָאדרעֿפ ןענייז קנַאדעג רעד ןוא יראה יד
 ,עמהַאנסױא ןייק טינ טביולרע רעכלעוו ,ץעזעג רעלַאיצָאס
 ,ןעסַאלק ,ןענָאיצַאנ עצנַאג רַאֿפ גיטכיר ױזַא טקנּופ זיא רע ןּוא
 רעד יא סָאד ןעשנעמ ענלעצנייא רַאֿפ יװ ,םעינַאּפמַאק
 ןּוא טײהיירֿפ ןּוֿפ גנּוגנידעבטפיוה יד ,טייהכיילג ןּוֿפ ץעזעג
 ערַארג ,זיא טֿפירש רעזיד ןּיֿפ קעווצטפיוה רעד .טייקכילשנעמ
 םעד ןוֿפ ןעגנוניישרע עלַא ןיא טײהרהַאװ עזיד ןעזייוועב ּוצ
 .ןעבעל ןעבילשנעמ

 גנוריגער יד טימ טױרטרעֿפ ,עימעדַאקַא עכילטֿפַאשנעסיװ ַא
 סָאװ ,טימרעד טגידנעעג ךיז דלַאב טלָאװ ,טֿפַאשלעזעג ַא ןוֿפ
 טימ- ןעניטֿפעשעב 'ּוצ ךיז טרעהעגֿפױא ךילצנעג טלָאװ יז
 עזיד .ךַאז רעדנַא ןַא רָאג ןָאהטעג טלָאװ ןּוא טֿפַאשנעסיװ
 טלָאו ,רעשרעה ערעדנַא עלַא ןוֿפ לַאֿפ םעד ןיא יװ ,ךַאז
 -ֿפוא טינ לָאמ ןייק לָאז יז זַא ,רַאֿפרער ןעגרָאז ּוצ ןעוועג
 ,טכַאמ רהיא ןערילרעֿפ טינ לָאמ ןייק ,ןעשרעה ּוצ ןערעה

 קג יר גידנעכַאמ ,ןערהיֿפסױא רָאנ יז ןעק סָאד ןּוא
 םָאד ,ןענייז ןעשנעמ יד רעשירָאנ סָאװ ,שירַאנ רהעט ץלַא
 ,גנּוריגער ַא ןיא ךיז יז ןעגיהטיונ רהעמ

 רעכילטֿפַאשנעסיװ ַא טימ לַאֿפ רעד זיא סע יװ ,טקנופ ןּוא



 ט1} : טַאט יש רעד ןוא טָאג

 יא עלַא טימ ךיוא סע זיא ױזַא ,עימערַאקַא
 טלהעוורעסיוא ןענייז סָאװ ,יד טימ וליֿפא ,ןעטֿפַאשרעּפרעק
 סה ורעסיוא טרעוו סערגנָאק ַא , לשמל ,ןעוו .אפוג קלָאֿפ ןּוֿפ
 סָאד --- ןעטייּבמּוא לָאמ עלַא ליפא ךיז רע ןעק ,קלָאֿפ ןוֿפ

 עגינייא ןיא ּסָאד אש ןעמּוק זּומ ךָאד רעבָא -- תמא זיא ו
 רעקיטיל ןוֿפ טֿפַאשרעּפרעק .ַא ךיז טעדליב ןערהָאי
 םינ שטָאכ ,טַאהט רעד א טריגעליווירפ ןענייז עכלעוו
 יד טימ ךילסילשסיוא ךיז גידנעבעגפָא ןּוא ,ץעזעג ן'ךָאנ
 ,דנַאל ַא ןּוֿפ ןעטויהנעגעלעגנַא א ןוֿפ גנּוטלַאװרעֿפ
 ,עיטַארקַאטסירַא עשיטילַאפ טרָאס ַא ךילדנע ייז ןעדליב
 .םומזיסָאב ןעשיטילָאּפ ןּוֿפ טרָאס ןעטסכילרהעֿפעג םעד רעדָא
 ןוֿפ ןעטַאמש עטגינײארעֿפ - יד ןענייז וצרעד תודע עטונ
 ,ץייווש יד ןּוא ַאקיהעמַא

 -יוא  ןייק ןּוא גנוכטנ-טעועג עכ כילרעסיוא ןייק ,רעבירעד
0 

/)6 
 יד רות איי ירא וטעריישצע

 1 ןי= ןע יעו -ע = ע | ענייא : טעטירָאט

 ןעֿפַאלקשרעֿפ וצ םּוא ,ָאד ּוצרעד רּונ ןענייז עדייב ןּוא עטייווצ

 -עדינרע ןּוא גנוברעדרעֿפ .יד ּוצ ןּוא  טֿפַאשלעזעג עצנַאג יד
 : 1 ה יה י רייזי י : 1 טא
 ן ו= ת48ר7ג

 צי 6

 בא, 'ש

 יי טעקע ==

 ,טעטירָאטיױא ןוא טעטירָאטיוא

 ?טעטירָאטױא עדעי ףרַאװרעֿפ ךיא סָאד ,רעבָא סע טניי כב
 ַא ןעֿפױק ףרַאד ךיא ןעוו ! קנַאדעג ַאזַא רימ ןּוֿפ טייו שש

 ןוֿפ .טעטירָאטיױא יד ּוצ רימ ךיא דנעוו ,לעווימש רָאֿפ טש ר
 : -נעזייא רעדָא ןעלַאנַאק ,רעזייה טגנַאלעבנָא סָאװ } רעטסוש

 ,רינעשזניא רעדָא טקעטכרא םּוצ ןָא ךיא  םּוִּק ,ןענהַאב
 רימ ךיא דנעװ . ,טֿפַאשנעסיװ קליצעפס ַאזַא ןּוא ַאזַא רַאנ . - * ֹ -



 בױלרע ךיא רעבָא יג ַאזַא ןּוא ַאזַא ּוצ לעיצעפס
 םער טינ ןּוא רעקינַאכעמ םעד םינ ,רעטסּוש םעד טינ ,טינ
 ךיא ,טעטירָאטױא רעייז רימ ףיוא ןעגניװצּוצֿפױרַא ןעטרהעלעג
 עצנַאנ יד טימ ןּוא טעטירָאטײא רעיז ייר 5 ןָא םהענ

 ךיא טלַאהעב ,ןעסיו ןּוא ץינעגילעטניא רעייז רַא
 שש ר שעצץרַאבטַײרטשע בנוא א רימ רַאֿפ רעבָא

 ו/ יג איז = גב* ויז

 לעטש ךיא  .,ןייז ּוצ ןענַאטשרעֿפײא טינ ןּוא ןעריזיטירק ּוצ
 ֿט טעטירָאמױא ןייא ייב רונגידנעגערֿפנָא

 שטימט ךיט הטַארעב ךיא ,טייהנעגעלעגנַא עלעיצעפס ַא ןיא

 ,ןעדירֿפוצ מינ רימ

 ,יר םיוא ביילק ןּוא ןעגנוניימ ערעייז ךיײלנרעֿפ ךיא ,עגינייא
 וי; ןעקרענַא ךיא .עטסניטֿפנינרעֿפ יד ןייז ּוצ רימ טנייש עכלעוו

 וליפא .,רַאבלהעֿפנּוא ןייז לָאז סָאװ ,טעטירָאטױא ןייק םינ
 נעמ ךיא גנּוטכַא ליֿפױװ ,רעבירעד .,ןענַארֿפ עלעיצעפס ןיא

 -םטײהרהַאװ יד רַאֿפ ןּוא םייהשנעמ עצנַאג יד רַאֿפ
 ןייק טינ רעבָא ךיא בָאה ,ןָאזרעפ ַאזַא ןּוא ַאזַא ןּוֿפ עביל
 טלָאװ ןעביולגנ ַאזַא .ןעשנעמ ןייק ןיא ןעביולג ןעטולָאסבַא

 רַאגָאז ןּוא טֿפַארקסגנ
 סָאד | טענרעטנ א עניימ עלַא ן ע םעד רַאֿפ
 ןיא .ףַאלקש ןעמּוד ַא ןיא טלעדנַאװעגמּוא רימ ךיילג טלָאװ
 ַא ןּוֿפ ןעסערעטניא .ןּוא ןעליו םעד ןוֿפ גייצקרעוװ | ַא
 .ןעטייווצ

 ןעטסילַאיצעפס ןּוֿפ טעטירָאטױא יד רַאֿפ רימ גיוב ךיא ןעוו
 ןעסיוועג ַא ּוצ זיב ןעגלָאֿפ ּוצ ךימ רהעלקרע ןּוא
 ערעייז גישיונ רַאֿפ סע טלַאה ךיא יװ ,גנַאל ױֵזַא ןּוא דַארג

 ריי יייור = :
 ּוקנ יה יימ וַאֿפ /

 {- ויי קי יע = 8

 ּוצ טיירעב

, : 

 2 עיר עא ,רַאֿפרער סע ויא ,גנורהיֿפ רעייז רַאגָאז ןּוא ןעגנּוטַידנָא
 ןעגנּואוצעגֿפױרא טינ םענייק ןוֿפ זיא טעטירָאטױא רעייז לייוו

 רימ ןּוֿפ ייז ךיא טלָאװ ,סָאד מינ ןעוו ,רימ ףיוא ןערָאװעג
 יז טלָאװ ןּוא רעדױש ןּוֿפ ?היֿפעג ַא טימ ןעֿפרָאװרעֿפ
 עגנּורהיֿפ ,ןעגנּוזייװנָא ערעייז טימ לעװיט םּוצ טקישענ
 ן רימ ייֵּב ןעלעװ ייז םָאר ,רעכיז גידנעלהיֿפ ,תובוט ןּוא
 טסבלעז ןּוא טײהײרֿפ ןיימ --- זיירפ ןערעייהט ּוצ ַא ןעמהענ



 ַא ןיא טשימעגנייא ,ןעטײהרהַאװ ךעלקערב רַאֿפ -- עדריוװ
 ןעבעג רימ ןענעק ייז סָאװ ,םנעגיל ןוֿפ עסַאמ גיי רייי ריר *יי יי = * יז = * = -
 ,רענעמ עלעיצעפס ןופ םעטס וָאט רות ?הראתו ךימ בוש ךיא א יי ו* עלעי י'ייתההח בת ןריוויד הי הר 5 ןליי ר 5

 4 ןיימ ןוֿפ גיטכיר םִיַא טגָאזעגרעטנוא רימ םרעװ יז לייוו

 ןיימ רעביא טסּואװעב רימ ןיב
 ןעמייהלעצנייא ענייז עלַא ןיא

 .ןעסיוו ןעכילשנעמ םעד ןּוֿפ לייהמ ןעסיורג ןעכל עוו דנענריא

 סָאר ןעמהענּוצמּורא חוכב םינ זיא ץינעגילעטניא עטסערג י
 יד רַאֿפ יװ ,טייקנידנעװמיונ יד סױרַא טמּוק ןוֿפרעד .עצנַאג

 גנּולייהטּוצ יד ןּו :
 סָאװטע רערעדנַא רעד ,סָאד םּוהט רענייא ,םײברַא

 רעכילשנע 5 עד זיא יױזַא---ביִנ ךיא ן ווא םהענ ךיז ,שערעדנַא

 ויא אה .טרהיֿפעג טרעװ ןּוא טרהיֿפ רערעדעי .ןעבעל
 )גיבייא

 ּפ  ןארשמושש א יד רַאֿפ ױזַא טֿפַאשנעפיװ

4 

/ 

 ש :

2 

 ש,

= 

/ 

 ןּוא טעטירָאמױא עײרֿפ ,ץלַא ןּוֿפ רהעמ ןּוא .,זיול

 ןענעקרעּוצנַא םינ םּורַאד רימ טביולרע דנּורג רעּבלעזרעד
 קבילטלע /װלַא ןַא ןּוא עגידנעטש ,עטלעטשענטסעֿפ ַא
 .שנעמ רעכילטלעוולַא ַאזַא ָאטינ זיא סע לייוו ,טעטירָאטױא
 ןעזיד ןעסַאֿפוצֿפױא ןייז גיהעֿפ לָאז סָאװ ,שנעמ ַאזַא ָאטינ
 יר עכלעװ ןהָא ,ןעטייהלעצנייא ןוֿפ םּוהמכייר ןעסיורג
 .ךילגעמנּוא זיא ןעבעל םּוצ טֿפַאשנעסיװ ןוֿפ גנּודנעװנַא
 ייב ןייז םנעקעג טלָאװ ןעסיו סעסיורג ַאזַא וליפא ןעװ ןּוא
 ןעצּונעב ךיז םלָאװעג טלָאװ רע ןעװ ןּוא ,ןעשנעמ ןייא
 טלָאװ ,זנּוא ףיוא טעטירָאטױא ןייז ןעגניװצֿפױרַא ןּוא טימרעד

 רעד ןּוֿפ ןעשנעמ ןעזיד ןעביירטּוצ
 טכַארבעגרעטנּורַא טלָאװ טעטירָאטױא ןייז ליוו ,טֿפַאשלעז זעג
 ןיימ טימרעד .,גנומּודרעֿפ ןּוא ײרעֿפַאלקש ּוצ ערעדנַא עלַא יד

 ןעגלָאֿפרעֿפ ףרַאד טֿפַאשלעזעג יר זַא ,ןעגָאז ּוצ טינ/ ךיא
 .ןָאהטעג טציא זיב סע טָאה יז יװ ,טסיײג ןעסיורג ןּוֿפ ןעשנעמ
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 ןעֿבעגכָאנ .טינ --יײז ףרַאד טֿפַאטלעזעג יד זַא ,רונ ןיימ ךיא
 עכילסילשסיוא עּכלעװ דנעגריא ןעבעג םינ ייז רָאמ יִז ,ליֿפּוצ
 ַײרד עדנעגלָאֿפ ּבילוצ ןָאהט טינ סע רָאט יז ןּוא .עטכער

 םעד ןעּכַאמ ןעק טֿפַאשלעזעג יד לייוו ,סנעטשרע : ןעכַאורּוא
 ,סנעטיוווצ ; סּוינעג ַא .ראֿפ ןַאטַאלרַאש ַא ןעטלַאה ןּוא תועמ
 ןעכַאמ ןעמ ןעק ,עטכער ערערנָאזעב ןּוֿפ םעטסיס ַאזַא ךרּוד

 -ָאמער ,טסיינ ןוֿפ ןַאמ ןעסיורג ַַא עקַאט ןַאטאלרַאש ַא רַאֿפ
 '| ?"װ .,ךילדנע ןּוא ; םהיא ןענירערינרע ןּוא ןעריילַאר
 רעביא רַאהרעּבױא ןַא ןעֿפַאשעב טימרעד טלָאװ טֿפַאשלעזעג
 .ףיז

 ,טֿפַאשנעסיװ רעד ןוֿפ טעטירָאטױא יד ןענעקרענַא דימ ָאולַא
 א ונּוא ןעבכעג וצ ויא רערָהיא קעווצ רעגיצנייא רער לייוו
 -נייא ןענַײז סָאװ ,עצעזעגרוטַאנ .יד ןיא קילבנייא ןעגיטּכיר
 ןעלַארָאמ ןּוא ןעגיטסייג ,ןעלעירעטַאמ םעֶד ןיא טלעצרָאװעז
 -- טלעוו רעלַאוצַאס ס רעד יװַא רעשיזיֿפ רעד יװ ,ןּוֿפ ןעּבעל

 -קריה הער ןיא ןעמַאװצ גידנעלעטש ,ןעטלעו ערייב עזי
 רעסױא .טלעװ עּכילריטַאג עבלעווד ןּוא עניוא רּונ טייקכיל

 ויא יז ליַײװ.,טגיטכטרעב -- 0 והא עטגיטכערעב עוי
 טייהיירֿפ עכילשנעמ יד טימ .יגָאמרַאה ןיא זיא ןּוָא גיטֿפנינרעֿפ

 רַאֿפ ןעטעטי רָאטױא ערע נא עלַא רומ ןערהעלקרע יי

 לרהעֿפעג ןוא שלַאֿפ

 ,טפַאשנעםיװ יד .ןוֿפ .טעטירָאמױא יד ןענעקרענַא רימ
 -רעלהעפנוא יה רעביא קנַאדעג םעּד ןעֿפרַאװרעֿפ רימ רעבָא
 --עכריק דעונוא ןיא .ןַאמטסטֿפַאשנעס סיוו ם/ ןּוֿפ טײקגיטֿפַאה

 םער עגר-ַא רַאֿפ ןעכיורבעג ּוצ מביולרע וי {הומ םםיוא

 -נַאטסעטָארּפ רעד ןיא יװ ---יוזא טכַארעֿפ ךיא סָאװ ;םרָאװ
 ןערַאב ביזנוא ןַא /ןעט אי טשרעבי וא ןא ףרימ ןעבַאה ,רעשיט

 ןוא ,ןעטנַאטסעטָארפ יד יװ ןּוא ,טּֿפַאשנעסיװ יד טסיירק

 ענ'יק ןעביולרע טיניירופ ןעלעוו ,סיגָאל רהעס טימ ךָאנ

 -יררַאק ערַאבלהעֿפנּוא ןּוֿפ עטֿפניקנעמַאזוצ ענייק- ,ןעטסּפַאפ
 רצונוא ,םעטסירפ ענייק ראנאז ןּוא סֿפַאשיב ענייק ,ןעלַאנ * *
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 ֹו ד

 724 טי: ןזי עי

 םהימרעד י2 דיי רדידיי רדייי טנוא יא "ריא- =
 ,- - יא ןעכילטסירק םעד ן || = עו ש יע = - יז = י

 ןוא .שינעֿפעשעב עבילנעורעפ ַא ויא רעטצעל רעד /סָאד
 זיא טסיירק רעכילטסירק רעד .ךילנעזרעֿפנוא זיא רערעונוא
 ךיז טלעטש ר אי רעניֿבײא ןַא ףּוא ןעמָאקלָאֿפ
 -לָאֿפרעֿפ יד דנערהעוו ,ןעזעוו - םענעמַאקלָאֿפ ַא סלַא רָאֿפ
 רעמיא זיא -- טֿפַאשנעסיװ יד--- טסיירק רעוא ןּוֿפ גבסאק
 ןעטלָאװ רימ יו ,עבלעזסָאד זיא סָאד םָאװ .טֿפנוקּוש רעד יז
 -רעֿפ טינ לָאמ ןייק ןעק טײהנעמָאקלָאֿפ עזיד זַא ,טגָאזעג
 טֿפַאשנעםיװ יד -גידנענעקרענַא םּורַאד .ןערעװ טכילקליװ
 לַאֿפ ןייק רַאֿפ ַפָא טינ רימ ןעביג ,טעטירָאטױא רעזנוא םלַא

 -| אי
 ,םייהייהפ העזנּוא

 עכילטלעװלַא יד ךיא ןיימ ,טֿפַאשנעסיװ ןוֿפ הייר יי ןעמ
 רהיא עלַא ןיא קנַארעג ןיא טֿפַאשעב עכלעוו ,טֿפַאשנעסױו יא ר ר = * איר יד * = י - :.
 ןעצנַאג םעד דַארג ןעטסכעה םּוצ ויּכ ןּוא על

 עלַא ןּוֿפ ןעגנּודניברעֿפ יד רעדָא עטעטסיפ יד - ,םוירעװיפוי
 -נּוא יד ךרּוד זנּוא רַאֿפ ןעניישרע עבלעוו ,עצעזעגרוטַאנ
 ,רהָאלק זיא םע .טלעוװו רעד ןּוֿפ גנולקיווטנע עכילרעהֿפױא
 עלַא ןוֿפ קעווצ רעטסכעה רעד  ,טֿפַאשנעסיװ . אזא .סָאד
 ריז ר ייייר ל?ה"ייי = יאא"ה -י * שי א.ג?" ספרא 3רק6 ידי יא: ירפיא-זריספיא
 / = | 4 - ;,ן-ש2 ', - ןא- = 2, 6 =, ו ןיה ן, 28 = = א

 ,ָאולַא 'טַאג 'רעזנוא ' ןערעװ טּכילקריװרעֿפ ןעצנו יי
 סָאד ןוא ;טנידנעעגנוא ןעביילב ַאולַא טעװ ,טסיהק רו
 -יווירפ ענייז ןוֿפ ןילָאטש םעד ןערעגעלקרעֿפ קדַאמש וימ
 ,זנּוא ןעשיווצ רעהעטשרָאֿפ ץטריגעל

 -טלעװלַא ,עטּולָאסבָא יר ןעֿפרַאװרעֿפ רימ דנערהעוו ;רעבָא
 ןוֿפ רענעמ יד .ןוֿפ .טעטירַאמױוא ערַאבלהעֿפנוא ןּוא עֿכיל

 עטצנערגעב יד גיליװירֿפ ץנַאג רימ ןענעקרענַא ,טֿפַאשנעסיױװ ףי יי וי * 2 : = יג - = :. : 4" י+
 ןענַאטשרעֿפנ ןייא ץינַאנ גידנעייז ,רענעמכַאפ ןּו וֿפ טעטירַאטיױא

 רַאֿפ רַאכקנַאר ייז גידנעייז ןּוא ןייז טימ ךיז ןעהטַארער וו
 =-ר* הי - חי * יי 8 ודנעק היי ה וו יי = פה; רעזו יה

 12 ,ןע-=ע = ע"ה ןא- ע| 0 -י ו ;)2 ורע .ע =! יעו

 ןעמטהענּוצנַא םיירעכ ןייז ןעלָאז יז םָאד .יאנה םקעד פיס
 דר ר ייי איס ירא הרי ר ריי יי איי" א6א66* ייא* = יי 'יי יא* יי יי =
 העמ ןעביר 8 עכלע וו |9 ,ןע-ַאו א ,הבע ןא ּוא ןו=
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 ךַאז ןטיק רימ ןעליוו סעניימעגלא א ןיא  ,ייז ראפ טנערהעלעג

 עסיורג טימ טבַאנעבכ גיי ייריייי ןהעז יי יו קראטמש יוזא םינ
 יע = ,ןע--ע וב (ץרַאשש א *

 רַאֿפ רהעמ ,ןּוא ןעקנַאדעג עסיורג ,גנּורהַאֿפרע ליֿפ ,עסינטנעק
 םולפנייא ןַא ןעבַאה ןעלָאז סָאװ ,רעצרעה עסיורג טימ ,םלַא
 עכלעוו דנעגריא ןּוֿפ ןעמָאנ סעד ןיא טינ ןּוא ,זנּוא רעביא

 | ַא ןיילא ונוא ןּוֿפ טרעוו סע לייוו רּונ .,טעטירָאטױא אי ריר יי יד יי" גייא6 יה + - *
 ןעטעמי רָאטיוא עכילריט = עלַא ןָא ןעמהע רימ .טונ סלא

 ןעטכַארעֿפ רימ רעבָא ,ןעטקַאֿפ ןוֿפ ןעגנּוקריװ עלַא -ןוא

 ןעכלעוו דנענריא  ןּוֿפ ,יירעבעגצעזעג ןּוֿפ ןעטרַא ײלרעלַא

 וליפא לָאז רע ןעװ ,םּולֿפנײא ןעלעיציֿפָא עפר נעליהיא
 ןענייז רימ ,טכג ער-םימש ענײמענלַא ןּוֿפ טָאמ טלּוזער רעד יז

 ןּוֿפ ןעטסנּוג ּוצ ןייז רּונ ןעק םּולֿפניײא ַאזַא סָאד ,טנייצרעביא

 5 "ע/ = ןּוא ןא 3 יג עסיורנ ַא ןּופ ןעסערעטניא יד ןענעג ןּוא סרָאטַאט נאָאלמקַע

 .ןקסירַאוורע ןטנּוא רהיא ךיז ןעזּומ סָאװ ,טעטירָאיַאמ

 .סרעדנַא ץנַאנ "טעטירָאטױא,, ןעהעטשרעֿפ ןעטסילַאעדיא יד

 עטלַא עלַא ןוֿפ טּבַאמעג ייר ךיז ןעבָאה ייז שטָאכ
 ןעהעטשרעֿפ ךָאד ו ,ןענָאיגילער ;טוטט א יד ןּוֿפ עלייהטרוג רַאֿפ

 םעבילטעג סָאװטע טעטירָאטױא טרָאװ םער רעטנּוא ייז
 יר ןּוֿפ ץַאנענענ רעד םקנופ זיא סָאד ןּוא ,סעטולָאסבַא

 עכילשנעמ ןּוֿפ ןעמָאנ .םעד ןיא .ןעּוהט רימ סָאװ ,טײּברַא
 ן

 צד

 עביולג יא עדריוו ויי טס בלעז

 ופ
+-- 

: 
+- = 

 ײ

:. 

 ';8 ,ץץ'4 ןּוא -=- =

 רעמיהטכייר עלַא יד לעמיה ןּוֿפ ןעגירקּוצקירּוצ טכילֿפ

 רעזנוא ּוצ קירּוצ ייז ןעגניירב ןּוא טע'בנג'עג טָאה רע סָאװ

 ןהעגעב ּוצ גידנעבערטש ,טרהעקרעֿפ עטסילַאעדיא יד .,ךר

 -עגקעװַא ןעטלָאװ , הביננ עשידלעה עזעיגילער עכילרנע ןַא

 ,ןעטסערג םעד --רעביור ןעכילטעג םענעי---לעמיה םּוצ ןעבעג

 'ןעגעמרעֿפ ןעכ ילשנעמ ןוֿפ ןעטסלע ;בָאנ םעד ,ןעטסרעייהט סעד

 ּוִצ רעקנייריירפ םעד רַאֿפ םייצ יד ןעמּוקעג טציא זיא סע

 טײקמורֿפ-טינ עגיד'הפצוח יד .טימ לעמיה םער ןעביורעב
 קיטירק יי לי טּפַאשנעקסיוװ חג ןּ

 וכי = - = ,
1 

 ןּוא ןעעדיא עכילשנעמ סָאד ,ןעבױלג ןעטסילַאעריא יד
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 םּולֿפניא ןערעסערג ַא ןעבָאה ןעלָאז יז םּוא ,ןעטַאהמ
 עכילמעג ַא טימ טעריילקעב ןייז ןעזומ ,ןעשנעמ ןעשיווצ
 , ןּוא ןהעש ,םיורג זיא סָאװ סעלַא זַא ,ןענָאז יז ,טייקגילייה
 רעװ ןָאינילער עַיינ עויר יא ,ךילטעג ךיוא זיא ,לעדע
 ןּוא ןעעדיא ץעויד ןוֿפ טרעטסייגעב זיא סָאװ ,שנעמ רעדעי
 טקעריד יא סָאװ ,רעטסירפ רעטרעטסיײגעב ַא ,ןעטַאהט
 ןרַאָד רע ?וײװעּב ןייז זיא סָאװ ןּוא ,טָאנ ןּוֿפ טגילײהרעֿפ
 ,ןעעריא ענייז ןּוֿפ טײקגיטרַאסױרג יד ץוחַא ןערעדנַא ןייק םינ
 רע סָאװ ,ןעטַאהט עמּוג יד ןּוא םיוא טקירד רע עּכלעוװ
 טנָאקעג ןעבָאה ייז סָאד ,ךיוה יװַא ןענייז עויד .טהענעב
 10 ןוֿפ רָאנ ןערעוו ןעבעגעגנייא

 סָאד .עיֿפָאז זָאליֿפ רע ,רעטרעװ עצרּוק ןיא היא סָאד

 ְךָאֵד ןּוא ,ךילדעשנּוא ץנַאג םיוא ךיז טכּוד טהעז
. : 

 סע טרהיֿפ דָא ּש א

 ,ןערהיֿפ ןענָאיגילער עלַא 20 ּוצ ,ןעמאק עבלעזיד ּוצ
 עכילשגעמ ןוֿפ גּנּונעקיילּפָא יד ּוצ ,ךילמענ
 ערוה א ןּוא םײהײרֿפ

 ,םױרג זיא סָאװ םעלַא ךילטעג רַאֿפ ןערהעלקרע ּוצ
 טייהשנעמ יד סָאד ,ןעבעגּוצו וצ יימ ,טבערעג ןּוא ןעבַאהרנ

 םָאד ,.ה .ר -- ןָאהט ּוצ סָאד ןעוװעג : ו
 זיא ,טסבלעז ךיז ּוצ ןעזָאלע גרעביא ,ןעשנעמ ןוֿפ רּוטַאנ יד
 םּוצ קירּוצ רִיִמ ןעמּוק ױזַא .ךילפעה ןּוא ןיימעג ,טכעלש
 ,רעטרעיו ערעדנַא ןיא ,ןענָאיגילער עלַא ןוֿפ ץנעסע  טניווק
 יר ןּוֿפ ןעטסנּוג ּוצ ,םִייהשִנעמ רעד ןוֿפ גנורעדינרע יד ּוצ
 םרעװ םע ןעװ ,ןָא טנעמָאמ םער ןּופ ןּוא ,טיײקכילמעג
 ךיז ןעשנעמ ןוֿפ טײקגיהעֿפנוא עכילריטַאנ יד ןעבעגעגוצ
 ּוצ  ,ןעגנּוגנײרטשנָא ענעגייא ענייז ךרּוד ,ןעבױהּוצֿפױא ןײלַא
 יד ןעבעגּוצ ךיוא ןעמ וּומ ,טייקגיטכערעג ןוֿפ ףירגעב עד
 יד = ןעגלָאֿפ עלאיב ;ָאס ןּוא עשיטילָאפ ,,עשיגָאלָאעהט
 טלעטש רהיא יװ טנעמָאמ םעד ןוֿפ .ןענָאיגילער עוויטיזָאּפ
 ךױא רהיא טוּומ ,םייהשנעמ יד ןענעקטנַא טָאנ קעװַא
 ןוֿפ ץנעטסױקע יד רַאֿפ טייקגידנעוומיונ יד ןעּבעגּוצ

 נ

 וע
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 ןעלָאז עכלעװ ,עטלהעװרעסוא-טָאג ןוֿפ ,,רעלטימרעֿפ
 עכילשנעמ יד ןעמָאנ ןייז ןיא ןעריגער ןּוא ןערהיֿפ ,ןעטכיולרע
 ,עסַאר

2 

 ןױש ךָאד ןעס טעװ !ם םָאג ַא ןּוֿפ טרעטסייגע
 ד

 ןעשנעמ עלַא סָאד ,ןעמהעננָא טינ ןעד רימ ן
 : ךריויסו אי טל
 / 4 ןענ ּ

 ןעמהענּוצנַא סעויד ? עלמ ימרעֿפ ענייק ןעכיורבעג טינ ןַאד

 ַאזַא ןעכערפשרעריוו ןעטקַאֿפ ר ,ךילגעטנוא רעבַא יא

 ּוצ ןעביירשּוצּוצ ןעננואווצעג זנוא ראה םָאד ;ג

 ,ןעטייהניימעג ,ןעטייקשי 2 ר ע לַא ג ונּורַאבנעֿפָא עכילטעג יד

 ךילגעט גָאט טלעוו רעד ןיא ןעגנַאגעב ןערעוו עכלעו ,ןתועמ

 טָאג טָאה ענינייא .רַאֿפ רּונ זַא ,ןעמהענְנָא ָאולַא ןעזּומ רימ

 ןעלַאֿפ ןפוא ַאזַא ףיוא ןּוא ,טסייג ןעגילייה ןייז טקעלפטנע

 ,טַאמש ואל עכריק ןוֿפ ךַאי םעד רעטנוא רעדיוו רימ
 װ ןוֿפ ןפ

1 
 י* היי יי סו =- יא( רוי ר6 ריישא יי

 = ע-ע -ע יו ןַא ,תמא זיא ם

 יז .עכריק ןעמָאנ ןעטלַא םעד טימ טינ 'רהעמ ךיז יז טֿפור
 ךאז רעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןעד ויא רעבָא ."עלוש, ךיז .טֿפּור
 ןעמוק טינ רהעמ ןױש ךיז םעװ טַאטש רעד / גיטכיוו
 ךָאד רע טעװ טַאמש ַא רעכָא ,קילבופער רּונ ,עיכרַאנָאמ

 עטנעמעפ ֿפמָאק ןּוֿפ ט
 גּו ילַא א ,טסייג ןעסיורג ןּוֿפ רענעמ ,רענעמ ,רנעגּוט ןּוֿפ ,טנעלַאט

 , כילֿפ רעייז רַאֿפ ןעטלַאה גיבייא ןּוא רעמיא ןעלעוו עכלֶעוו
 ןנוֿפ גננּורהיֿפֿפױא יד ןערילוגער ּוצ ןּוא ןעכעג ּוצ טכַאבָא

 2 דניק ןעכילקערש ,ןעכיל יח זעכילקערש ,יי רוי -

 .ןוֿפ עטמַאעב יד ןּוא להּוש ןּוֿפ
 ןעלעוו ךָאד רֶעבָא ,רענַאקילבּופער ןעֿפּור ךיז ןעלעוו טַאטש
 קלָאֿפ םָאד ןּוא ,העכּוטסַאֿפ ,רערהעל ןעניילב םצעכ יז

 , .ערַאטפ ַא -- טצוא יב ןעװעג זיא סע סָאװ ,ןעביילב ט
 ,,,טרָאד לייװ ,ענערָאשעג יד ּוצ גנּונרַאװ ַא ןייז ףרַאד ס
 , רעגידנעוומיונ ךיוא ןעזומ טרָאד ,עדַאטס ַא ָאד יא סע ּו

 , .ןעגנילשרעֿפ ןּוא ןערעש ןעלָאז סָאװ ,רעכוטסַאפ ןייז עזייוו



 רעד ןעביילב טצעוװו עמעטסיס ע |

 ןעליוו ןייז זַא ,ןעדיירנייא טכיײליֿפ םהיא טעװ י

 =; יו" ן"

 םּורַאד ןּוא סנעליוו ,ןעקנַאדעג ןוֿפ טנעמּו
 .עניי ןייז טינ .רָאג ןעלעוו סָאװ

 יד ,טײהײרֿפ ןעֿפּור רימ סָאװ ,סָאד ןּוא עג
 םָאד ,דנּורגבָא רעצנַאג ַא זיא ,טײהײרֿפ עבילקריוו עגיצנייא

 גנוקירדרעטנוא עטלַא יד ןּוא ײרעֿפַאלקש עטלַא יד ןייז ט
 ירעֿפַאלקש ָאד ויא סע ּואװ ןּוא ;ןעמרָאֿפ עיינ רעטנּוא
 עמריגיליווירפ ,טייקשיריהט דנעלע ןייז ךיוא זּומ טרָאד
 רערעדנַא רעד ןֿפ עסַאמ יד ןּוא טייז ןייא ןוֿפ ןעסַאלק

 ןיז רע טעװ ץ''תמא .רעד ןיא .ךָאד ןרעט
- 
 ו

 ןעגידנע ,ןעשנעמ ןי ע
 ןעלַאטּורב ַא ןו יא ןעטסילַאעדיא יד
 :ץכַאורּוא עכַאֿפנײא רהעז ַא בילּוצ ןּוא  .סּומֹז ילַאירעטַאמ
 ןייז ןיא טעדניװשרעֿפ ןּוא טבעוועגסיױא טרעוװ עּכ כילטעג סָאד
 טביילב עשיריהט סָאד רונ ןּוא , יי יא .,דנַאלרעמָאֿפ
 רע ר ףיוא ךילקריוו

 ַא רַאֿפ סָאװ ,יניודַאמ םנער רֿפעג א בָאה לָאמ ןייא
 ןּוֿפ גנּואוירֿפעב יד רַאֿפ ןערעװ ןעמּונעגנָא ןעלעוו ןעלטימ
 לָאמַא ןױש םעװ קילבּופער עטגינײארעֿפ ןייז ןעוו ,קלָאֿפ
 .ןערעוו טרילעבַאטע

 טעװ עמ סָאװ מרעֿפטנעעג רע טָאה "ךַאז עטשרע יד
 אפ םִא ןעלוש ןוֿפ גנּודנירג יד ןייז טעװ ,ןָאהט:

 עיר ןיא ןערעוו ןאפ = קלָאֿפ סָאד םעוו סָאװ ןּוא
 "? ןעלּוש

 -רעביא ןּוא גנורעֿפּפָאֿפױא ,ןעטכילֿפ ם'ןעשנעמ םעד,
 " ,טייהנעבעג:

 להָאצ ערנעגינעג ַא ןעניֿפעג רהיא םעװ 'ּואוו לעֶבַא
 טָאה רענייק עכלעו ,ןעבַאז עזיר ןענרעל ּוצ ,ןערָאפעֿפָארּפ
 ןייז טיס יז טנידרעֿפ רע ןעדייס ,ןענר ל ּוצ טכער ןייק טינ-

 א
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 םָאװ ,ןעשנעמ להָאצ יד טינ ןעד ויא / ליפשייב םענעגייא

 ס םייהנעבעגרעביא ןּוא רעֿפּפָא-טסבלעז ןיא םּונע עניֿפעג

 ניד םעֶד ןיא ךיז .ןערעֿפּפָא עכ

 ןּוא טֿפַאשנעריײל עביוה -ַא ןענל

 ןעבעל רעד עכלעוו ןהָא ,טֿפַאשנעדיײל עזיד

 ײז ןעקנייר ,ןעניױא ערעַייז ןיא הטרעוו

 שא

 8 םרילרעֿפ

 5 יש 1 ןעריטרָאֿפּוצמּוא יװ ,סערעדנַא סָאװטע ץנַאג ןוֿפ ךילנהעוועג
 ןעמלַאה עבלעוו ,יר ןּוא ערהעל ַא ןיא טייקנומ טעהט רעייז
 ןייז ּוצ םיקמ ךילנהע ועג סע ןעסעגרעֿפ ,ןעגיריירפ ןייא ןיא

 ןעגידיירפ סָאד עכלעוו ןיא ,יניזדַאמ יװ ,ןעשנעמ ; ןענעל ןיא

 1 .עטלעו רהעו ןענייז ,טגינַײארעֿפ ןענייז ןעבעל םעֶד טימ

 עגילייה ,רענעמ עסיורג ןעוועג ןענייז םּוהטנעשסירק ןיא ךיוא

 ץבלעוו ןּוא טריציטקַארּפ ךילקריוו ןעבָאה עכלעוו ,רענעמ
 -קַארפ ּוצ ןעשנּואוועג ךילטֿפַאשנערײל סנעטסנינייוו ןעבָאה
 ם'ןעמעװ ןּוא ,טגידיײרפעג ןעבָאד ייז סָאװ ,םעלַא ןעריציט
 ננוטכַארעֿפ טיט לּוֿפ ןעוועג ןענייז ,עביל טימ לּוֿפ ,רעצרעה
 טעטירָאיַאט עסיורג יד רעּבָא .ןעבעל ןּוֿפ סנעגינגרעֿפ יד רַאֿפ
 עּכלעװ ,רעטסירפ עשיטנַאטסעטָארּפ ןּוא עשילוטַאק יד ןּוֿפ
 ע, = ןילַא . ךָאד ןענַײז ,סעטּוג סעלַא ןוֿפ גנּוטלַאהטנע ןעגידערפ

 עטסרהעמ יד סָאד טקַאֿפ רעד ןּוא ,ןעֿפ ריאווסיוא עטסערנ יד

 יא רלוש יד וַא ,ייװעב רעדנעגינעג ַא יא ,עבלעזַא ןענייז
 *י יד
 : 1 -., וי - ןא = בע = -ע

 ,טלעטשענ ןענייז ןעשנעמ עזיד עכלעוו ןיא ,עגַאל
 רעטלע ַא ויא רעטסירפ ןעּכילטסירק םעד ןּוֿפ עגַאל יד

 עוויטיזָאֿפ יד טימ---- ךיז ןעגינייפ ןּוֿפ א 0: ערהעל
 ןעגנוגיינ -- רּוטַאנ עכילשנעמ יר ןוֿפ ןעגנוגיײנ ןוא עסינֿפרידעב
 : ןֿפ ענעטלעו ןיא רּונ ןענעק- עּבלעװ ,עסינֿפרירעב ןּוא
 טעטּכינרעֿפ ךילצנעג רַאנָאז רעדָא ןערעװ טקירדרעטנּוא

 ּוֿפ .סּולֿפניא .ןעגיטכעמ םעד ךרּוד ןערעוו עקרַאטש ןַא

 ייל עלַארָאמ רעדָא עגיטסיי ר
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 ןיא טלעצרָאװעגנײא ןעגנוג
 טגירירֿפעב טינ ןערעוו יז ןעוו ןּוא ; רּוּטַאנ רעּכילשנעמ רע
 טגירירֿפעב ךילדנע יז ןעוומ ,ןֿפוא ןעֿכילריֿטַאנ - ַא ףיוא
 ןע .ןפוא ןעטסגיד'הנּושמ ןּוא ןעטסדנּוזעגנוא סער ףיוא ןערעוו
 ,ךילדײמרעֿפנּוא ךיוא םּורַאד ןּוא ץעזעג:רוטַאנ .ַא זיא סָאד

 א פ קג ּוצ טגנערב ץעועג סעזיד ןעגעג ןהעג
 -רעביא ןּוא ,ןעדייל רעטסירפ עכילטסירק עלַא עּבלעװ ןוֿפ
 ,עכריק רעשילױטַאק:שימיור רעד ןוֿפ רעטּפי-פ יד טּפױה

 רעכלעוו ,ךּורּפשרעדיװ רעטייווצ ַא ךָאנ ָאד זיא סע רעבָא
 .ןעטקעס ײלרעלַא ןוֿפ רעטסירּפ עלַא ּוצ ךילטֿפַאשנימעג זיא
 ,"רעה, לעטיט םעד ןּוֿפ טמּוק ךּורפשרעדיװ רעיד ןּוא
 ַא ןעשנעמטימ עניו ןעגעג טָאה רעטסירפ רעד םָאװ

 ,טייקכילנעזרעפ עכילריטַאנ ןּוא עשיגָאל ץנַאג ַא זיא ,טריטַאּולּפ
 - , סָאװ ,יד רַאפ בירקמ ךיז ויא סָאװ ,רעטסיומ .ַא רעבָא

 סקע ןּוא טקירדרעטנּוא ,םעװועדנַאמָאק סָאװ ,רעטסיימ

 רעדָא עכילטעג ענייז בילוצ גינעהטרעטנּוא םהיא ןענייז

 ץנַאג ַא ןּוא עבילבערּפשרעדיװ ַא זיא ,ןעינעליוװירפ עכילשנעמ

 ,טסבלעז טײקשלַאֿפ יד ויא סָאד .שענעֿפעשעב עכילגעמנוא
 רָאֿפ ךיז טימ טלעטש טסבַאּפ רעשימױר רעד עכלעוו

 כענק ןעטסגירערינ םעד רַאֿפ ךיז גידנעטלַאה ןּוא גידנעֿפּור

 סעד גירנעגלָאֿפכַאנ ,סָאװ - ןוֿפ ןעבייצ םּוצ טָאג, ןּוֿפ

 סיֿפ יר רהָאְי ַא לָאמ ןייא רע טשַאו ,טסירק ןגֿפ ליֿפשייב

 ןיא ךָאד ךיז רע טרעלקרע ,רעלטעכ עשיסיור ףלעווצ ןּוֿפ

 רעטּולַאסבַא רעד ,טָאג ןוֿפ חילש רעד סלַא טייצ רעבלעז רעד

 ,טלעוו רעד ןוֿפ רעטסיימ רערַאבלהעֿפנ ּוא' ןּוא
 ןוֿפ רעטסירפ יד סָאד ,ןענָאמרעד ןעד ךייא ךיא ףרַאד

 רַאֿפ ןרעֿפפָא ּוצ ךיז טָאטשנָא ,רעמיא ןעּבָאה ןעכריק' עלַא
 : יוש העירולי רעטנוא ןערָא וועג ןעבכעגעגרעבינ ןענייז סַאװ יד

 ערעייז ןעטלַאהעג ןעבָאה יוא טקי דרעטנ א ,טריטַאולּפסקע
4 

 םּוא זייוולייהט * ,עדַאטס ַא ןוֿפ דנַאטשוצ םעד .ןיא עגיביולג
 ייופ " 668 יי ריטיזיִז רֶדָי ת איי איי י+ גן( 6 הי ר ת+ד'- יי
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 טַאטש רעד ןוא טָאג 4ה

 !עכריק יד ןּוֿפ טײקגיטכעמלַא יד ןעניד ּוצ םּוא זייוולייהט
 ןעגניירב ןעכַאורוא עכילנהע ;עסינטלעהרעֿפ עבילנהע

 סָאד ךיוא טעװ םּורַאד ןּוא .ןענלָאֿפ עבלעויו סױרַא רעמיא
 ,ןעלהּוש ענרעדָאמ יד ןּוֿפ ןערָאסעֿפָארּפ יד טימ ןעריסַאּפ עבלעז
 .טַאטש ןּוֿפ טרינעליווירפ ןּוא טרעטסיינעב ךילטעג ןענייז עכלעוו
 בג נעטיו םינ עגינייא ,ןערעוו ייז ןעלעוו עוייוו רעני נעוומיונ

 יד ,םּורַאװ טנעכייצעגסױא גידנעהעטשרעֿפ ערעדנַא ןּוא
 ךיז ףרַאד קלָאֿפ םָאד וַא ,ערהעל יד ןוֿפ רעציטשרעטנּוא
 םעד רַאֿפ ןּוא םַאמש ןוֿפ טכַאמ יד ּוצ ןערעֿפּפָאֿפױא

 .ןעסַאלק עטריגיליווירפ יד ןּוֿפ טיֿפָארּפ

 - יע

 ז עטונ-תסא ןַא ויא גנוהיצרע עכלעוו

 ןּוֿפ גנורליב עדעי ןעמהענּפָא םעדבילּוצ רימ ןעלָא רעב א

 ,הֶא !ןעלהוש עלַא ןעטכינדעֿפ ןּוא טֿפַאשלעזעג רער 0

 ןעסַאמ יד ןעשיווצ ןערעוו טײרּפשרעֿפ זּומ גנּודליב ! ןיינ
 --ןעּכריק עלַא גידנעלרנַאװמּוא ,דַארג ןעטסכעה םעד ןיא
 גנּוגילײהרעֿפ יד ּוצ טציא ןעניד עכלעוו ,ןעלּפמעט עזיד עלַא
 ןעלּוש ןיא--- ןעשנעמ ןּוֿפ גנּוֿפַאלקשרעֿפ יד ּוצ ןּוא טָאג ןוֿפ
 ךיז רימָאל ,סנעטשרע ,רעבָא .גנואיירֿפעב עבילשנעמ יר רַאֿפ
 עלַאמרָאנ ַא ןיא ,טערעג גיטּכיר ,ןעלהּוש ,ןהעטשרעֿפ .טּונ
 טייהכיילג ןוֿפ פיצנירפ םעד ףיוא .טעדנירגנעג טֿפַאשלעזעג

 ןעלעװ ,טַײהיײרֿפ עּכילשנעמ ןּוֿפ טקעפסער םעד ףיוא ןּו
 א ַאוורע רַאֿפ טינ ןּוא רעדניק רַאֿפ ןעריטסיזקע רּונ ךָאד
 טינ ןּוא גנואײרֿפעב ןּוֿפ ןעלוש ןייז ןעלָאז ייז ידכ ,םּורָאד ןּוא
 גיטיינ ץלַא רַאֿפ רעהירֿפ ןייז םעװ ,גנוֿפַאלקשרעֿפ ןוֿפ
 םעד ,טָאג ַא ןענעװ לעבַאֿפ יד טרָאד ןוֿפ ןעמַארוצסיוא



 גנּוהיצרע עצנַאג יד ,רעֿפַאלקשרעֿפ ןעטּולָאסבַא ןּוא ןעגיבייו
 -נעסיוו יד ףיוא םעדנירגעג ןייז וומ רעדניק ןּוֿפ גנורליב ןּוא

 ןּוא ןעקנעד ןעכילשנעמ םעד ןוֿפ גנולקיוומנע עכייטֿפַאש
 -טסבלעז ןוֿפ גנולקיוטנע יד ףיױא ,ןעביולג םעד ןּוֿפ טינ
 ןוא טײקמּורֿפ ןּוֿפ םינ ןּוא םייקניגנעהבַאנּוא ןּוא עדריוו

 טייקגיטכערעג ןוֿפ גנוטלַאהֿפױא יד ףיוא ;טייקטאט עי

 יד רַאֿפ גנוטכַא יד ףיוא ,ץלא ןוֿפ רהעמ ,ןּוא םײהר-הַאװ ןּוא
 ויב יד ןּוֿפ עלעטש יר ןעמהענרעֿפ וּומ עכלעוו .,םייהשנעמ
 ,טײהמַאג עשלעמיה עמעטכירעננייא עגיטציא

 ןַא ךיז טגנַאֿפ גנוהיצרערעדניק ןּוֿפ טקנופ רעטשרע רעד

 רע ,טעטירָאטיוא ןוֿפ פיצנירפ םעד טימ עזייוו רעכילריטַאנ
 -נעװעגנָא טרעװ רע ןעװ ,גידנעוומיונ זיא רע ,ךילריטַאנז זיא

 טסיינ םעמעוו ,רערניק עגנוי ץנַאג ןוֿפ גנוהיצרע יד ּוצ םע
 ױזַא רעבָא .ןעלקיווטנע ּוצ ןעגנַאֿפעגנָא טינ ךָאנ ךיז טָאה
 ןוֿפ ךיוא םּורַאד ןּוא םעלַא ןופ גנולקיווטנע יד יװ
 םעד ןוֿפ גנונײנרעֿפ עזײװנעֿפּוטש יד טניימ ,גנוהיצרע

 ךיוא טעטירָאטױא ןּוֿפ פיצנירפ רעויד וּומ ,םקנּופ םננא = דא

 ,גנורליב ןּוא גנוהיצרע ערעטייוו יד טימ ןעדניװשרעֿפ ךיילג
 ,טײהײרֿפ ערעפערג ַא ץלַא רַאֿפ ץַא-פ נידנעבַאמ

 ןייק םינ ןעמּונעג דנּורג ןיא זיא גנוהיצרע עגיטֿפנינרעֿפ ַא

 ערץסערג ןּוא ערעסערג ַא לָאמ עלַא לא יו ,ךַאז רעדנַא
 ןוֿפ קעווצ רעכילדנע רעד ,םעטירָאטױַא

 ןּוא גנּוטכַא לּוֿפ ,ןעשנעמ עײרֿפ א זיא וע
 רעטמשרע רעד ,םּורַאד .ערעדנַא ןוֿפ םײהיירֿפ יד רַאֿפ עביל

 טמהענ לּוׁש יד בוא ,לּוש ןיא ןעבעל ס'רעליש םעד ןּוֿפ גָאט
 גָאט רעד ןשע ףרַאד קט יה םיוק ךַאנ ןעק רע ןעוו ,םהיא

 -נעזעװבַא עכילצנעג ַא טעמבכ ןּוא טעטירָאטיױא עטסערג יד ןוֿפ

 ףרַאד- לּוׁש ןיא גָאט רעטצעל ןייז רעבָא יג ןוֿפ טַײה

 עטולָאסבַא יד ןּוא טײהײרֿפ עטסערג יד ןּוֿפ גָאמ} רעד ןייז
 .מעטירָאטױא ןוֿפ פיצנירפ ןעכלעוו דנעגריא ןוֿפ גנוטּכינרעֿפ

 ,ןעשנעמ ףיוא טעדנעוװעגנָא טעטירָאמיױא ןוֿפ פיצנירפ רע
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 גיקו ענַײלק ןייק רהעמ םינ ןיוש ןענייז סָאװ * י** * סָאװטע זיא ,רעד נייל * * איד .לטיוור הר .זייד יד י- יי ירד יי

 ןוֿפ גנּונעקיילּפָא ענעבָא רפשעגסיוא יד ןַאד זיא רע ; םעדליוו

 עלַארָאמ ןּוֿפ ןּוא ַײרעֿפַאלקש ןוֿפ עלעווק יד ,טייהשנעמ רע
 ,טײהנעברָאדרעֿפ עניטסייג ןּוא

 עֿבילרעטעֿפ עיירט ערעזנוא ןעבָאה עוייו
 ןיא ןעװעדָאהֿפױא ךיז ןעסַאמ-סקלָאֿפ יד ןעוָאלעג ןעגנוריגער ,רייי * יי * ינ ריי יי"
 ּוצ גיטיונ ןַײז טעװ סע סָאד ,טייהנעסיוונּוא ערעטסניֿפ ַאזַא

 ךיוא רּונ ,קלָאֿפ ןּוֿפ רעדניק יד רַאֿפ רּונ טינ א ןעדנירג

 ןעמּונעגקעװַא ןעזּומ טעוו ןעלוש עויד ןוֿפ ,אפוג ק קלָא ָאֿפ סָאד רַאֿפ

 ןעלעוו יז .טעטירָאטױא ןּוֿפ ןעטָאש רעטסנעלק רעד ןערעו

 ,ןעימע {קַא-םקלָאֿפ ןייז ןעלעוו ייז .ןעלּוש ע נייק רהעמ ןייז טינ

 | - . ) ןוא רעטסײמ ןַײק םםינ ןייז טינ ןעלעװ סע .ּואוו

 ןעגירק ּוצ גיליװיײרֿפ ןעמּוק טעו קלָאֿפ סָאר ּואװ ,,רעליש

 ןעלעוו גנורהַאֿפרע ןיא ךייר ,רעדיוװ יז ןּוא- ,גנודליב עײרֿפ
 * טםינ ןעסייוו עויד סָאװ ץכאזו עכיפ ןערָאסעֿפָארּפ יד ןענרעל

 י

 ן עניטסיב א8א ,גנורליב עגיטייזנ יה םוראד סםעװ סָאד
 ו= עי יז סָאד ןּוא דנעגוי עטעדליבעג .יד ןעשיווצ ,גנּורע ירברעֿפ

 גט

 וו קלָאֿפ סָאד .רַאֿפ עלוש .ע'תמא יד

 דר .ןעבעל רעד ויא רענעמ ענעסקַאװ

 -ֿפנינרעֿפ טייצ רעכיילג ּוצ זיא עכלעוו ,טעטירָאטױא עגיטכעמ
 | - ץ= = בלעוו טעירָאטײױא עניצנייא יד א: א ןּוא גיט

 ַא ןּופ גנוניימ עכילטנעֿפע יד ןייז טעוװ ,ןעריטקעפסער ןענעק

 עניטייזנעגעג יד ףיוא טעדנירָנעג זיא עכלעוו ,טֿפַאשלעזעג

 -ירָאטױא ןַא ָאד זיא סע ָאי ,רעדילגטימ ערהיא עלַא ןוֿפ גנּוטכַא

 -שנעמ 8 ןיא זיא עכלעוו ,ךילטע טינרָאג זיא עכלעוו ,טעט

 גירנעייז ,שזַארּוק טימ ןעינק ןעלעוו רימ עּכלעװ רַאֿפ רעבָא ,ךיל

 -קשרעֿפ 'טינ ונוא טעטירָאטױא עזיד טעוו רּונ טינ סָאד ,רעכיו

 -סניא 0 רעד ןייז טעװ יז ,טרהעקרעֿפ רּונ ןעֿפַאל

 ;טירָאטױא .עזיד ,גנואײרֿפעב רעכילשנעמ רעד ןוֿפ ט ט 5 טנעמורט
 יג ערעייא 2 טא יוִו ,גימכ ּ
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 איי יה יז ב עהעב נַא ןוֿ

 יש
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 ערעייא
 מ כעװ-סינגניײֿפעג = ע 0 2

 2.8 =-ע =
 עט 6 ריז רייזי ריפת עלענימירק ערעייא ֹע ַא סלַא ר

 ירַאטיוא
 יז

,
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 רדריײו 

 יי יו טילַא פ ןע/ =
 ע =

 טַאטשי רעד ןוא טָאג
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 4 ויײשנעפמ הרייייוו ראה ייד אי גייא6 היייר ר א* = יי יד יי (+
 :.1/ -; = יי; = /- | עי ַאפ 0 נ ע לעד א

 ,טציא ויב ,ויא טכַאמ עויד סייוו ,סעד בירוצ ךַאֿפניײא

 ,עבילשנעמ ַא ,עלערייא ןַא ,עשילַא רָאמ ַא ןעוועג הוה ןיילַא

 רעכילטֿפ ַאשלעז עג רעד םייוו ,םּורַאד ןעווע ועג טינ םע זיא יז ןּוא

 ,טעדנירגעג יא ,ויא וז טערטרָאפ רענויטכיר סעמעוו ,ןעבעל

 םינ ןּוא טָאנ ַא ןּוֿפ גנוכילרעהרעֿפ יד ףיוא ,ןעסייוו רימ יו
 -ירָאטױא ףױא ;טיהשנעמ יד רַאֿפ סע ער םעד ףיוא
 ףיוא טינ ןּוא סעיגיליווירפ ףיוא : טײהײרֿפ ףיוא םינ ןּוא טעט

 ףױא ןטיײקכילעדירב ףױא טינ ןּוא בור ףױא ; טייהכיילג
 - ןז8 =-} י/ = ןּוא טייקניטכערעג ףיוא טינ ןּוא טײקשלַאֿפ ןּוא טײקמַאזיורג אריי ריר 6 ייד

 ןיא םקנּופ ,גנוניימ עֿבילטנעֿפע יד טָאה ,רעבירעד .תמא

 ,טנידערפ יז עבלעוו ,ןעירָאעהט ענהעש יד ּוצ ץַאזנעגעג

 -טנעֿפע יר ,םּולֿפניײא ןעכילברעדרעֿפ ַא טביאעגסיוא רעמיא
 יז רֹונ ,ןעכערברעֿפ ןּוא דניז טינ טקירדרעטנּוא גנוניימ עֿביק

 םּורַאד ןּוא ,עכילמענ ַא זיא טעטירָאטױא רהיא ,ייז טֿפַאשעב

 יד רַאֿפ 0 ןַא זיא םּולֿפניא רהיא .עכילשנעמנוא ןַא
 יד ןנוֿפ ם לפנייא רער זַא ,ןעכַאמ רשיא טליוו ,.ןעשנעמ

 ?ןעשנעמ יר רַאֿפ הכרב ַא ,קילנַא ןייז לָאז גנּוניימ עכילטנעֿפע
 ס טרהיֿפעגסױא לָאז ןָאיצולָאװער קלַאיצָאס יד זַא ,טהעז ָאט
 אז עסינֿפרידעב עכילשנעמלַא יד זַא טכַאמ ;ןערעוו

 -ַאס ןּוא עלעירעטַאמ יד וַא ,םהעו ןּוא ,שירַאדילָאפ ךילקריוו -
 2 יי'יריי' ר יייה ייצאי עלַאיצ ןיא ןערעװ טכַארב ז ןערעי |

 -ש טאד בּוא ןּוא .ןעדעי ןוֿפ ןעטכילֿפ יד טימ גנַאלקנייא

 יי = 66 ידיד רוו יו א
 /2 += ןא ַא ּ ןא=-}ע '/-- י

 עלַא יר טעטּכינרעֿפ : לעטימ ןייא רּונ ָאד זיא ,ןערהיֿפּוצ
 א ןייא טרהיֿפ ,טייהכיילגנּוא ןּוֿפ ןענָאיצוטיטסניא
 ס ווא עשימָאנָאקע ירד ןעבעל ןעכילטֿפַאשלעזעג

 טעװ טנעמַאדנוֿפ ןעויד ףױא ןּוא ,עלַא ןוֿפ .טייהכיילג
 יד ןּוא לַא ראט יר ,טײהײרֿפ שי ךןעגעװ טעטכירענֿפױא

 ,ןעשנעמ עלַא ןו ןוֿפ : 5 טייקכילשנעמ עשירַארילָאּפ
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 שי א

 .עטַכישענ רעד ןּוא סומוילַאירע טַאמ ןוא סומוילַאעדיא רעד

 -ַאירעטַאמ רעטסלַאטורב רעד שיטקַארפ ויא םומויל 6

 עכלעוו ,יד ןעשיווצ .,,לעֿפײװצ ןהַא ,טינ ,םּומזיל

 עויד .סָאװ - ןעצרַאה ןעצנַאנ ן'טימ - םּהיא + ןעניריירפ

 ערעיז עלַא וַא ,רער טַאטלװער רעד יא .,טננַאלעֿבנָא
 ,יר .ןעשיווצ רּונ -= טינ .רָאג ּוצ .ןערהיֿפ ןעננוננערטש

 םעד ןיא ןער-העל ערעייז ןעכילקריװרעֿפ עליו עכלעוו

 בונעג .ַאד ןענייז- םע ,טֿפַאשלעזעג .רעצנַאנ רע ןוֿפ ןעבעל
 עבלעוו ,טייהשנעמ העדה עטכישעג רע ןיא ןעטקַאֿפ

 ןעכילרהעלקרעני א קילב ןעטשרע ה יוא ןעזיד ןעזייוועב

 ְךיז ט טלעדנַאװרעֿפ סּומוילַאעדיא רעכיוה רעד ױװַא יװ ,טקַאֿפ
 ,סּומזילא אירעט;} אמ ןעלַאטורב ַא ןיא

 רעד ןוֿפ ןענָאיצַאזיליװװיצ ייוװצ עמצעל יד טכײלנרעֿפ

 : ןיא עכלעוו  .עשימיור ןּוא .עשיכירג יד --.טלעװ רעטלא

 -טכישעג רהיא ןיא גט ההעמ שיטה יד רהעמ
 כב רהעמ ,ךילשנעמ רהעמ ויא עכלעװו ןוא ,גנַאֿפנָא ןעביל
 טֿפַאהלעֿפײװצנּוא ? /ןעטַאטלוזער 7 ערהיא ןיא שיטסילַאעדיא

 יד יא ,טרהעקרעֿפ ,עבלעוו ! ןָאיצַאזיליוויצ עשיכ
 -רעֿפּפָאֿפױא -- גנַאֿפנָא ןעבילטבישעג רהיא ןיא עטסלא

 יד רע ןעשנעמ םעד יי ת טםייהיירפ עלעירעטַאמ ּור

, 

 יר ןערָאװעג ךול רנע ךָאד ויא עכלעוו ןּוא -- טריטנעזערפע

 ג
 םַאמש רעד ןעכלעוו ,רעגריב םעד ןוֿפ טײהיײרֿפ .עלַאעדיא
 ּה

, 

 ע

 עשימױר יד ,ךילריטַאנ ? עטסלַאמורב .יד ,עטסבערג
 ,ןָאיצַאזיליוװיצ עשיבירנ יד סָאד ,תמא ויא סע ! ןָאיצַאז יליוויצ



 ךילפילשסיוא ןעװענ ויא .ןענָאיצַאזיליוויצ ערעדנַא עלַא יװ
 ,ײרעֿפַאלקש ןעוועג ויא םגעמַאהנו רהיא ןּוא ,לַאנָאיצַאנ
 עיר טָאה ,הונורסה עסױרג יײװצ ץויד ץיָארט ,ךָאד
 ןּוֿפ עעדיא יד טכילקריװרעֿפ ןּוא ןעֿפירגעֿב ןָאיצַאזיליוויצ
 ךילקריוו עקַאמ ןּוא טלערייאעגסיוא טָאה יז טייקבילשנעמ
 יי ,ן;י= ע = ו ,= ץז- -} =

 -ענמּוא טָאה ױ ;ןעשנעמ ןוֿפ ןעבעל םעד טריזילַאעדיא

 ןעגנוגינײארעֿפ עײרֿפ ןיא סעדַאטס עכילשנעמ יד טלעדנַאװ

 ןעפַאשעב טָאה ,טייהיירפ רהיא ךרּוד ,יז ;ןעשנעמ עיירפ ןּופ

 עיֿפַאזָאליֿפ עבילברעטשנּוא ןַא ,עיזעָאפ ,טסנּוק ,טֿפַאשנעסיװ

 ער ןוֿפ עֿפירנעב עטשרע יד ןוא

 ןעֿפאשעב יז טָאה ,טײהײרֿפ עלַאיצָאס ןּוא עשיטילָאפ טימ
 .קנַארעג ןעײרֿפ םער

 רנערהעוו ,ערָאירעּפ-רעטלַא-לעטימ יד !ּוֿפ עדנע יד םּורַא
 ןעבעלּוצֿפױא ןעננַאֿפעגנָא רעדיוו טָאה סעלַא ןעוו ,טייצ רעד
 וֿפ טעלפרעניז םעד ןוֿפ

 רהָאי עצנַאג טבעלעג טָאה ַאּפָארײא עכלעוי
 -נעסיוונּוא ערעטסניֿפ ןּוא תומחלמ

 עשיכירג עניניא סָאד ,טקַאֿפ רעד יא ,עטרעדנוה
 עויר ןּוֿפ עכטע טבַארבעג ןעבָאה ןעטנַארגימע
 ןעטכירּוצֿפױא ,דנעגינעג ןיש ןעוועג ,רעכיב עבילברעטשנוא

 ,טייקכילשנעמ יד ,קנַארעג םעד ,טײײהײרֿפ ירד ,ןעבעל ם

 ןוֿפ הסיפת ערעטסניֿפ יד ןיא ןעבָארגעב ןעוװעג ןענייז סָאוז

 ןעמָאנ רעד ויא סָאד גנואיירֿפעב עכילשנעמ .,םּומיצילױטַאק

 ןּוֿפ ןעמָאנ רעד ןּוא . .ןָאיצַאזיליוויצ רעשיכירג

 עלַא טימ ,גיז -- המחלמ / ןָאיַאז יליויצ רעשימיױר רעד

 צעל היא ןּוא .ןעגלָאֿפ עלַאטּווב ערעיײז
 ָאד. ןּוא .סרַאזעצ יד ןוֿפ יא יד

 ןּוֿפ ןּוא ןענָאיצַאנ ןוֿפ גנוֿפַאלקשרעֿפ ןּוא .גנורעדינרע

 ,.ןעשנעמ
 טעטכינרעֿפ ,טעטיוט סָאװ ,סע ייא סָאװ ,טנייה ךָאנ טי

 טייקכילשנעמ יר רערנעל עשיאייפָאריײא עלַא ןיא לַאטּורב

 ושי +=



 1 טא וא רט-ה רוא האר
 4 טַאטש רעד ןוא סטָאג

 א יי אוי = זעצ רייד יי ה 5 גירוה הייד יא האשה (/ ;ייידודיירת 'א
 ןא = ואז - ו 2 ףמוא { עא סאה;לטאשה 1 א

 ,פיצנירפיןעשיטלה הור-

 יד -- ןענָאיצַאזיליוויצ - ענרעדָאמ  ייווצ - טציא -טכוילנרעפ

 ףןיי טיפ טלעטש עטשרע יד ,עשטייד ןּוא עשינעילַאטיא

 רעטקַארַאכ םענײמעגלַא רהיא ןיא ,קפס םּוׁש ןהָא ,רַאֿפ
 םע רָאֿפ ךױ םימ טלעטש ץמייווצ יד ,סומוילג ירעטַאמ םעד

 ;קארפייד עניו סָאװ ןעהעו רימָאל ,םּומזילַאעדיא ןעטסנייר
 שרגב עויד ןוֿפ ןעטַאטלּוזער עשיט

 עכילשנעמ יד רַאֿפ ןָאהטענ טציא יב ןיוש טָאה ןעילַאטיא
 '/ א יע ןוא ןעטכירּוצֿפױא עטשרע יד ןעוועג זיא יז ,םײהײרֿפ

 ןַאפַאריא ןיא .םיֹוהייְרַּפ ןּוֿפ ןעפיצנירפ יד ןערנעו

 5 טכער  רהזא . יטייהשנעמ רח ּוצ+ ןעבענטקיוי

 ,קנאדעג ןעײרֿפ םעד ּוצ ןּוא ןעטֿפַאשנעסיװ עווימעזָאּפ יד ּוצ

 יירה ןוֿפ טקיטשענ ןוא טקירדרעטנוא ןַאה טז גרעי

 ;עבכריק ןוא טָאטש ןוֿפ םומויטַאֿפסעד ןּוֿפ עטרערכוהרד

 רעד רנאמטשוצ} .רהיא תשא ..פיורא רעדיוו םציא יז טמּוק

 רע סָאװ ,םעד טימ ךיילגרעֿפ ןיא ךילקערש זיא רעניטציא

 ווא . לז ןעריישרעֿפ .םייוװ ,יװ ּךַאד ןוא--ןעוש לָאמא ויא

 /עיואוורוב + רהיא קארט -- ןעילַאטיא ןיא ,דנַאלשטיײד ןוֿפ

 ךָאד ןעק ,ךיילגוצ עטָאלב טימ טכַאמעג רהיא טָאה עכלעוו

 -עגמורַא נידנעייז ,ךילשנעמט ןעמעהמָא ןּוא ןעבעל רענייא

 ערָאבעג ןייז ּוצ סיוא .טהעז עכלעוו ,קלָאֿפ א ןיֿפ טלענניר

 * וק ,ןעילַאטיא עוַאוװרּוב יד וליפא ,ןעילַאטיא ,טײהַײרֿפ רַאֿפ

 וא יניױדַאמ יו רענעמ עכלעזַא ףיוא ןילָאטש ןהיוב ןעוייוונ
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 - םַא רעֶבָא דנַאלשטייר ןיא ,ירלַאבירַא
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 : טקנּופ ןענייז ;עדלעה ערהיא ,טײהנערירֿפוצ ןוֿפ ענימ ַא טימ

 . ןענייז .ייז : ידלַאכירַאג ןּוא יניזדַאמ ַא ןוֿפ ץַאונעגעג רעד

 םעד ןּוֿפ רעהעטשרָאֿפ רעזייב רעזיד -- רעט1 רעד סַאילליװ



 עקטלָאמ ןּוא קראמסיב ןערעה יד ---טָאג ןעשיטנַאטסעטָארּפ
 ,רעדרעװ ןּוא לעֿפײטנַאמ ןעלַאדענעג יד ןּוא

 םָאה טלעו ;רטםיוא יד ּוצ עםינטלעהרעֿפ ערהיא עלַא ןיא

 ךַאלעמַאפ ,ץנעטסיוקע רהיא = גנַאֿפנָא םעד ןּופ ,רנַאלשטייד

 ערהיא ןוֿפ יי רָאטייעט רעד ן א ןעבילקרעֿפ ףז שימטַאמעטסיס

 ,ײרעֿפַאלקש עשימייה רהיא ט ר רַאר ךיוא ןּוא םינכש
 טכַאמ עטנינײארעֿפ ַא םלַא טרילעבכַאטע ךיז טָאה יז טייז ןּוא :

 בג ןוֿפ םייהיירפ רד רַאֿפ רהַאפעגנ א ןערָאװעג יז ו

 ּוא לַאטורב ,שיֿפַאלקש דנַאלשטייד זיא טציא ,ַאפָאריײא
 ,ךנעהי ֿפמואידמ

 =! יי = ט: 2 -- ײ
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1 : 
 עדָאעהט רעד יױװַא יװ ,ןעזייוִו ּוצ םּוא 1:

 םעד ןיא ךילרײמרעֿפנּוא ןּוא גידנעמש ךיז טלעדנַאװרעֿפ
 םעד ןענָאמרעד רּונ ןעמ ףרַאד רו ןעשיטקַארפ

 רהעמ ,ךילריטַאנ ןּוא ,ןעכריק עכילטסירק עלַא ןוֿפ ליפשינב
 -ַאהרע ןייז ךָאנ ןעק סָאװ .עשילױטַאק-שימיור יד ,עלַא ןוֿפ : : א יי עי
 ןּוֿפ טרעדנּוזעגּפָא רהעמ ,ןיז ןג עשיטסילַאעדיא םעד ןיא ,רענעב
 יו טסירק ןוֿפ ערהעל יד יו ןעסערעטניא צשידריא ללא

 ו , == - / ֵו / - 04 2

 7 ןּופ , ?עכריק רעשילױטַאק-שימיור רעד ןּוֿפ טגידיירפעג םרעוו יז
 ,שיטסילַאירעטַאמ-לַאטּורב רהעמ ןייז ךאנ ןעק סָאװ רעבָא
 םעד טיי עכריק עבלעויד ןוֿפ קימקַארפ עגידנעטש יר יו
 רהיא ןַא ךױ טגנַאֿפ םע ןעװ ןּוֿפ ,טרעדנּוהרהַאי ןעט8
 עװעג יא םָאװ ? טכַאמ ַא סלַא ןעבעל רעטמיטשעב
 ןוֿפ קעווצ-טפיוה רעד גָאט ןעגיטנייה זיב ךָאנ ויא םָאװ ןּוא

 רהיא ?ַאֿפָארײא ןיֿפ עטכעמ יד םימ םיכוסכס רהיא עלַא
 -יווירפ עשיטילָאפ ערהיא ןַאד ןּוא טכַאמ רהיא ,טֿפנוקנײא

 יִז סָאד ,ןענעקרעּוצנַא -- טידערק ןעבעג רהיא ןעוומ רימ
 -עג ענרעדָאמ יד ןיא ןעקעד עטשרע יד ןעוועג זיא
 ןײק טינ רָאג ןױש רעבָא ,ע ּוא עיר עטכיש

 -ָאקע יר ,טבַאמ ןוא םּוהטכייר '
 ןּוֿפ גנוקירדרעטנוא עשיטילָאפ ןּוא ןָאיצַאטַאָאלּפסקע עשימָאנ
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 ד

 סָאװ ןערָאטקַאֿפ לוי נע וםיונ ייוװצ יד בלב עד ,ןעסַאמ ייד
 ,ןע /

 ןעשרעה י**י לַאעריא 0 םעד םייקכילנײמ יד ןעכַאמ
 ױ ןע = =- ע ן6=- (ה,'- ןע =

 ןּוא רעטסעפ טכַאמ סָאװ ,םּוהטכַײר רעד :דרע רעונוא ףיוא

 -ע עו= א ה= ,- 8 ׂ גירנעניֿפעגסױא רעמיא ,טכַאמ .יד ןוא ,טכַאמ יד ןילַא רעסערג

 ערייב ןעבַאה ,םוהטכייר ןוֿפ ןעלע וק עַײנ נ נעֿפ ַאשעב ןוא

 טרעכיורע- ר 7 םִי ונעה עלַא יי רע ןעמַאווצ
- 

 וצפיוא טכייל יו ויא 0 ןוא א ַאו - ץשירָאטסיה ַא
 יוא רוה יד - או ר ריי ר שלא ױ = אז ר חי - יד סָאד ןטוייוו

 וי =- - '|ץ ,ןע = א 'י ' ןע,- יש א, = . ; ו או

 -ינַאנרָא ּוצ ןעסעגרעֿפ טינ לָאמ ןייק ןעבָאה ,עבילטםירק שי
 י ןא -*= . 2 2 | 1 ן2 ֿגנוביוהעב יד --ַאֿפ ןענַאיצַאר ָאֿפָאָאק עגיטכעמ ןיא ךיז ןעריז

 יפה ייד 'ייריויט יו תהחה ינאי א יי יי רדיור יא ןעס ג'* * יות
 ןּופ ןע-עי ןעע גע/==- ןיא ןר- =2 ו/ שר םאק יד ןּופ

 הייד
 יִה סָאד ,טנבקעב ויא סע טייקבילטעג א !עדָא אוַא

 ערעיז עלַא טימ םגַאֿפנָא ןענייז עבלעוו - ,ןעטַאטש .עלַא ַא
 זיולב ןעוועג ענאיצומיטמסניא עכילטבירעג ןּוא עשיטילָאפ

 עבאה ייד רי- רע ןּוֿפ ןעגייווצ

 2 20 = א ע

 רהעו ןעק עמ .,טעטירַאנימ עדנעטיידעבנּוא ןַא ןוֿפ םיֿפענעב
 טָאג ןעמּוג .סעד ןוֿפ טייקגיטעהט יד סָאד ;ןעוייוועב טכייל
 -עג ךיז טָאה ןעלַאעדיא עכילטעג ערעדנַא עלַא יד ןּוֿפ ןּוא
 יד ןוֿפ גנּוכַאמ-ךייר יד טימ לַארעביא ןּוא גידנעטש טגידנע
 ןערנערעגנוהרעֿפ גיבייא ןּוא ןעשיטַאנַאֿפ םעד ךרּוד עגינעוו
 .ןעסַאמ יר ןוֿפ םּומילַאעריא

 גנּוגנידעב ענידנעווטיונ יד םָאד ,ךילרעּפנײשעב זיא םע
 2 םעד רעדָא ןעשיטערָאעהט םעד ןּוֿפ

: 

 -ָאעהט םעד 6 ערהעל ר טגירײהטרעֿפ םָאװ רעד סָאד
 רעגידנעווטיונ וּומ ,סּומזילַאעדיא עי רערָא ןעש

 רעדָא עטקירדרטנּוא יד ןּוֿפ ןעייר יד ןיא ןעלעטש ךיז עזייוו
 1 יו עםיורג | ייווצ ןענייז סָאד .ןע !סַאמ-סקל ָאֿפ יד ןּו

: 
 "ב) + ןז
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 גונענ ןקיזימ פ צדעב ךיו טכאד ,ןעבָאה עכלעוו ,ןעכַאורו וא

 ץיראה עסי רב ערעי קנַא ענ ןעסו רב ןערעי ןעֿבײרטרעֿפ ּוש

 ערעונּוא סָאד ,םע טמּוק עשז יװַא יװ .סּומזילַאעדיא םעד ןוֿפ
 טינ טלהעֿפ סע ץכלעװ ,ןעטסילַאעדיא עטמהירעב עסיורג
 עכלעוו ןּוא ,ןץירַאה ןיא טינ ,דנַאטשרעפ ןיא םינ סיוועג

 ןעניד ּוצ רַאֿפ ןעבעל ןעצנַאנ רעיז ןעבענעגקעװַא ןעבָאה
 טראפשענניײא ךיז ןעבָאה ייז סָאד ,טמּוק וו -- טייהשנעמ רע

 רע וגירייו יי טרנ) עֿפ ןּוא רעהעטשרַאֿפ ָתְֵו ןעשיווצ ןעביילברעֿפ נוצ

 ! רעשרעה ערעונוא רַאֿפ רּונ טסַאפ עכלעוו ,ערהעל ַא ןוֿפ
 ע .עכַאורּוא עניטכעמ ַא ןוֿפ טמּולֿפנײאעב ןייז ןעזומ יז

 ןעבָאה עיר לייו ,טֿפַאשנעסיו רעדָא קיגָאל ןייז טינ ןעק
 ןּוֿפ ערהעל יד ןעגעג לײהטרּוא -עיד ןעכָארפשעגסױא

 סערעט יא רעכילנעורעפ ןייז םינ ךייא ןעק סע ,סומזילַאעדיא
 עכלעו א ןּוֿפ רעכעה ןּוא רעביא ןעהעטש רענעמ עזיר לייוו
 טכאורוא עשילאראמ עניטכעמ א א ַאזלַא זומ סײ .ןעכַאז

 /ע-סהו 7 , = .ט ,הו= -ע2, - = 0

 רענעפט עסיורנ עויד .ענייא רונ יו עק יז ? זיא סע עכלעוו

 רעדַא ןעירָאעהט ריי יטכיל אעדריא יד סָאד ,יארוא ןעקניי
 = ע+

 עדריווטסבלעז ןּוא לַארָאמ יד רַאֿפ נידנעווטיונ ןענייז סנעביולג
 ןעירָאעהט עשיטסילַא ירעסַאמ יד סָאד ןּוא ,ןעשנעמ סעד ןוֿפ

 יינרעפ ןר ןצמ יו טא

 סָאװ ,סָאר ןּוֿפ ,םלעװ רעכילקריו רעד טימ גידנעגנַאֿפנָא
 עירָאעהט עשיטסילַאירעטַאמ יד שיגָאל זּומ ,ףָאטש ןעֿפּור רימ
 -רעֿפ יד ,ה .ד ,גנוכילקריװרעֿפ ע'תמא רהיא ןעכיירג-עד
 רעצנַאג רעד ןּוֿפ גנוײרֿפעב ענירנעטשלָאֿפ יד ןּוא גנוכילשנעמ
 עשיטסילַאעדיא יד טימ טרהעקרעֿפ רעבָא זיא סַע ,טֿפַאשלעזעג
 ּומ ,לַאעריא רעד גידנעייז גנַאֿפנָא רהיא ,עירָאעהט

 ַא
 א:

 טימ ,סומויטָאפסעד ןעכילקערש ַא טימ ןעגידנע
, 
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 ןּוא טַאטש ןוֿפ עמרָאֿפ יד רעטנּוא 7 יד ןּוֿפ ןָאיצַאט;
 יד ךָאנ ןעשנעמ ןּוֿפ גנולקיווטנע עשיראטסיה יד .,עֿכריק
 -רעכעה רעוויסערגָארפ } * רעמיז ָס זיא טו עשיטסילַאירעטַאמ

 םינ סע ןעק עלּוש רעשיטסילַאעדיא רעד ךָאנ ןּוא .ןעגייטש

 ,ןעעלַאֿפ רעגידנעטש ַא יװ ,ךַאז רעדנַא ןייק ןייז
 ןעלעוו םינ ןעלָאז רימ ענַארֿפ עבילשנעמ ַא רַאֿפ סָאװ

 -םפיוה ןעבלעזמער 1 רעמיא רימ ןעלעוו ,ןעמכַארטע

 ךיא יוװ ,ױזַא ,ןעלּוש עדייב .עויד ןעשיווצ + ,ךורפשרעריװ

 ןָא טננַאֿפ סּומזילַאירעטַאמ ,טקרעמעב רעהירֿפ ןיוש בַאה

 -ַאערדיא ;טייהשנעמ יד ןעטכירזצֿפײא םּוא ,עשיריהט סָאד ןּוֿפ

 ןעדנירג 'וצ ..םּוא ,טייקכילטעג טימ ןָא טגנַאֿפ םּומזיל

 רעד ,טײהײרֿפ ןוֿפ גנּודנירג יד ןיא ךיז םנידנע ןּוא ןעליוו
 קי עב ןא--/ = ןי= -ַאלקַארּפ ,עדרעוװ-ןעשנעמ ןּוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא סּומילַאעדיא

 שהקי ןּוֿפ ןעניאּור ירד ףיוא ןוא ,ןעליוו ןעיײרֿפ םעד טרימ

 סּומוילַאירעטַאמ רעד .טעטירָאמױא יז טעדנירגו םיהירפ

 רעד ןּוֿפ ףּפמּואירט רעד .לייוו ,טעטירָאמױא עדעי טֿפרַאװרעֿפ

 ,טײהײַֿפ ךרּוד ןערעו םכילקריװרעֿפ רּונ ןעק םייהשנעמ
 ו םעד ןיא ןעטסילַאעריא יד ןעּפַאּכ טעוװ רהיא .םּוג ןּוא ץרוק

 ןעטסילַאירעטַאמ יד דנערהעװ ,םּומילַאירעטַאמ ןעטסבערג
 ןעבילקריװרעֿפ ןּוא ןעגיטֿפעשעב ךיז ןעהעז רעמיא רהיא טעװ
 ,ןעקנַאדעג ןּוא ןעגנובערטש עלַאעדיא עטּפכעה יד

 ,ןעטסילַאעדיא יד ןוֿפ עמעטסיס יד ךָאנ ,עטכישעג יד
 ,ןלַאֿפ רעגידנעטש א יװ ,סערעדנַא סָאװטע  ןייז טינ ןעק
 עטסכעה יד ןּוֿפ לַאֿפ ןעכילקערש םעד טימ ןָא ןעגנַאֿפ יז
 ,ףָאטש ןיא עעדיא עטּולַאסבַא ןַא ןּוא ענייר ַא ןּוֿפ ןענָאגילער

 ויא סָאװ ,ףַאטש םעד ןיא טינ ? ףָא ַא רַאֿפ סָא

 לּוֿפ ,טייקגיטעהט ןּוא גנּוגעװעב ןוֿפ דנַאמשוצ ַא ןיא גיבױא
 ו 2 2 ן יפ וצ ש

 6: 2 ש ש| 2

 4 בצ

4 

 י ,ץנענולע יייא ןוא ןעבעל לוֿפ ;עטֿפערק ןּוא

 ןָא ןיא .רונ ,טלעװ רעבילקריװ רעד ןיא סע ןעהעז ךיפ יװ
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 עטרהעל קעגסיוא
' . 

 ** אה" יי יי ט * יי
 ּוצ טכַארבכענרעטנּור ןּוא טמערָא-עֿפ ,ףָאםש

 רעקיזיֿפַאטעמ ןּוא ןעגָאל ָאעהט יד יוװ ,דנעלע ןעטסרעסיוא פעד
 י ןּוֿפ ףָאטש םער טביורעג ןעבָאה עכלעוו ,םע ןעהעטשרעֿפ *+

ׂ , = 

 -נעייז רעכלעוו סאו ַאזַא ןיא ןעלַאֿפרעטנּורַא םעד טימ ןָא
 ג

 ןייק ,טויקכילטעג וי וצ ןיאזנעגעג ןיאי ,רַאֿפ ךיז טימ ר
 ,טייקכילגעוועבנוא ןּוא טייהמּוד עזָאלצענערג יװ ,ךַאז רעדנַא

 ןײלַא טײקכילמענ יד סָאד ,קרַאטש יװַא זיא לַאֿפ רע
 ןוֿפ ןייוטסּואװעב םעד ט-ילרעֿפ ,לַאֿפ ןּוֿפ גיצַאלפ טרעוו
 ןּוא .ךיז ּוצ רהעמ םינ לָאמנִייק ןיוש טמּוק ןּוא ,טסבלעז ךיז
 ןעגנואווצענ ץלַא ךָאנ יז זיִא עגַאל עטלעֿפײװצרעֿפ עזיד ןיא

 ןילַא ףָאטש רעד דלַאְביו ,םּורַאװ ,רעדנּואװ ןעזייוועב ּוצ
 סָאװ ,גנוגעוועב ערעי ךָאד זּומ ,זָאל-טֿפַארק ןּוא טכַאמ זיא

 ר ןעק יז לַײװ ,רעדנּואװ ַא ןייז ,םלעװ רעד ןיא טריסַאּפ ךא

 עטירָא יד זיא טָא ןּוא ",ןעטשרעביוא  םעד ןוֿפ ןעמוק רונ
 -קערש רהיא-.ןּוֿפ םעש טעלַאקּוצ טֿפלעה ַא ןיוש ,טייקכילטעג

 ןּוֿפ רערנעוױט ּרַאֿפ דנַאטשּוצ-תושלח ַא ןיא ,לַאֿפ ןעכיל
 14 טסױמוא .,םַאזגנַאל ףיױא ךיז יז טּפַאכ ןאד ,עטרעדנּוהרהָאי

 ענידנעקלָאװ יא םע עכלעוו ַא ןעסַאֿפּוצנָא גירידנעבערטש

 יז סָאװ ,גנוגעװעב עדעי ןּוא ,טסבלעז ךיז ןזֿפ גנּורעניארע
 ו

 העײנ ַא ,שינעֿפעשעּב ַא טרעװ ,גנּוטכיר עויד ןיא .טּוהט
 עלַא ךרּוד טייקכילטעג יד טהעג ןֿפוא ַאזַא ףיוא ,רעדנּואוו
 םּוצ יב היח ןּוֿפ ,היח ַא ּוצ ויב גנוצנַאלֿפ ןוֿפ ןעדַארג

 =ענ ךיז יז טָאה סױא םע טהעו ןעשנעמ םעד ייב .ןעשנעו
 ןעמּוקעג רעדיװ יז יא ָאד ,ריט-ַאװק ע'תמא רהיא טכַאמ
 =שנעמ ערעי ןיא ןָא טעדניצ יז לייוו ,ןייזטסואוועב רהיא ּוצ

 לעבלייהט ןיילק א ,קנוֿפ ןעש'ךלמ א שינעֿפעשעב 5

 עכילברעטשנוא יד ןוֿפ ,ץנעטסיזקע עבילטעג ענעגייא רֶהיֵא ןוֿפ

 ,עלעז
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 טטאאאאא
 שטטעש שש

 ,ריטראווק יי רו ר;ריי א יד
 הע עב סה ו

 ויא םָאװ  ,ךַאז .ַא סָאד ,ךילנעמ ּסָאד זיא ווא יח
 ריטרַאװק ַא א 1 לָאו 9 2 5 וז ש 1 ש 4 :ױ ': 3

 ניק םכַאנעגָאז םעד ןעסילשנייא עט רעפרעק םצענייר זה ו 5 יי װ: 'ומ יי "יי ֹי * סיי י
 רעד רונ עכלעוו ,ןעגַארֿפ יד ןּוֿפ ענייא רעדיוװ זיִא סָאד ? טסיינ יי יי םלי* ייוי = יז * -

 סָאװ ,סעלַא ןעגימעטשעב ּוצ טֿפַארק יד --ןילַא ןעביולג 0 * י י"ייל : יי פא = ט ֹ
 סָאד ,ןערעֿפטנערעּפ ןעק ךילֿפײרגעבנּוא ןּוא ניניזנוא יא א יטרטפז ןז ר יז ת אאא- : י *

 ן ג טינ ַאד ךיז ןעלעוו רימ רעבָא ,רעדנּואו רעטסערג רעד ויא יי 6 דריי לי ריי ר" יי ר ייי
 רּונ ָאד ןעליוו רימ לייו ,םהיא רעביא ןעטיײרברעֿפ לי

 ס | עשיטקַארּפ יד ,ןענלָאֿפ יד על =

 ,טכַארבעג ןעבָאה רעדנּואוו עזיד סָאװ

 ו
 ייזיוייר *
 5 : בעויױט ךַָאנ

 ו- בכילמעג יד ךילדנע טניֿפעג ,ךיז ּוצ ןעמּוק ּוצ ןעננוגנערפש -רירנרייי יד דיל "אי יי יי היוי יד יי -* ו

 םעד ןיא טיירּפשּוצ ןּוא ןערָאלרעֿפ ןעוועג זיא םָאװ ,טייק : ' .
 : : : א

 ןיא טגניירב ןּוא טבעלעב יז ןעכלעוו ,ףָאטש רהיא בנו ּונעװע ב ןיא יי י יייר ד * א ריזרדז ר 3 =
 ברעטשנּוא ןייז שנעמ רעד זיא םָאד ,טקנופ-םגנּוציטשרעטנוא = י יה יייה יו : -

: 

 א ייא הראפשרנ עֿפ יכוא עג איד - רייז + יי ריי

 4 א עי עק ןע- ;:= ןֵא טכַארטעב נעומ אפ רעבַא ,רעפרעק ןעכילברעטש א יי : הא ן 4 : עו יה א א לעו עכיל

 : ערגעב ּוצ ליֿפ יא ךיױ ריפ א --ֿפיוא םּוא ןיילק ּוצ ,טצענ
 י-ה ריז היור

. 

 ּנ ןעק רע .טייקסיורג עכ לטעג עצנַאנ יד ךיז ןיא ןעמהענּוצ רונ ז 2 { לייוה * יי ר"י * - יי * = *
 ו ןל 2 ן'גַאג ַא ךיז ןיא ןעמהעגֿפױא י - ר יו רינג : יד

 ,עצנַאנ סָאד יװ ,ךילברעטשנוא ױזַא יא עכלעוו ,טייקבילמעג *י'י* ר =- י.י" * * *" 6
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 וװ עכילטעג סָאד זַא ,סױרַא טמּוק ןּוֿפרעד
 ,יייייי

, 

 טקנוֿפ ויא ,טסייג ,ןעועו סעל
 עמעוו ,סינמייהעג ַא ךָאנ .ףָאטש רעד יװ ,רַאבליײהט ױזַא יר* יי א י- * * א * *ײיי * ר

 עירעטַאמ-טינ טּולַאסבא ןַא

- | 

 .ןעבױלג ןעטסעֿפ םּוצ ןעזָאלרעביא וּומ עמ נּורהעלקרע
 י ;ג רעצנַאג רעד ןעוו

 ר ןַאד ,שנעמ ןערעי ןיא
 -עב רעדעי ,רעמעג "עסַאמ עסיורג יַא טַאהעג | טל וע רימ

 ַא --- ךילדנענּוא ךָאד ןּוא ,ערעדנַא עלַא ן
 היֿפ טװמעג טלָאװ א ךּורּפשרעֶריוװ
 יה ייפזריודריזאת י.י אל ר" "יי יי+ א"י *
 = 22 7-=- - ע= עי ו-;/ יע =

 טָאג א ןעווע ש : י א * נ יי

 זיא סע לייוו ,ןןעשנעמ יר וי
 עועו סעגכי לרנענּוא ,סעטצנערגעבנּוא ןַא זַא ,ךילגעמנווא .

 ַא רעבָא סָאװ ,םירבח ךָאנ ךיז ּוצ ןעבָאה לַאז
 ןעכילט טעג םעד ןוֿפ ךעלעכלייהט עניילק יד

 ןּוֿפ טצענערנעב ןייז לָאו לייהט ןייא סָאד ,גיטֿפנינרעֿפ
 סָאד יװ רענעלק ןייז לָאז רענייא רעדעי סָאד ןּוא ,ןעמייווצ
 ּוצ :ךּורפשרעריװ רעדנַא ןַא רעדיװ זיא ָאד רעבָא .עצנַאג

 ןעטֿפאשנעגייא יּונ ןענייז סָאד ,רענעלק רעדָא רעסערנ ןיי
 ןעטסילַאעריא יד יװ ,טסייג טעד ןּוֿפ טינ ןּוא ,ףָאמש ןוֿפ
 יד טימ גנַאלקנַא ןיא סָאד ,תמא זיא סע .םע ןעהעטשרעֿפ
 טיב טפײנ רעד יא ,ןעטסילַאירעטאמ יד וֿפ ערהעל
 = . הער ןופ ןעטןיברַא  םָאד יװ  ךַאז רעדנַא ןייק
 ,ןעשנעמ םעד ןּוֿפ סּומינַאגרָא ןעלעירעטַאמ
 ערעסערג ַא ןוֿפ בָא טגנעה טסייג םעד ןוֿפ טייקניילק רעדָא
 ןעכילשנעמ םעד ןּוֿפ טײהנעמָאקלָאֿפ עה רערָא
 סיורג ןּוא ןיילק ןּוֿפ ןעטֿפַאשנעגײא ץעויד רעֶבָא ,םזינַאגרָא

 יד יװ ,טמיײג םעד ּוצ ןערעװ ןעבירשענוצ טי

 ע רעייז ךָאנ זיא רעכלע
 ןייק ןייז םינ ןעק סע ף 1 וי יריד

 װ ,םע ןעהעטשר רעֿפ ןעטסילאעדיא
 ָאטש ןּוֿפ גיגנעהבַאנּוַא ץנַאג ננּוניימ
 ןעשיוצ גנוצענערגעב ןייק ,רעּרעסערג ןייק ,רערענעלק
 טגייל עמ ןעוו ןּוא ,טָאנ-טסײג ןייא ןייז רּונ ןעק סע  ,רעטעג



 -ן,6ייו6* יד סד דיוו יות .דייטיורהייה; ר ריייוירה יד (האיה  אא* - א"י
 = 4 / = 6 ץ-.עוו = עק = וו עי 1 סָאד ןַא

 - א רוי = * יי איי ייי* יח די קרן די } ר דיר גאא * אייייוו יייריוו ריר
 2 = , ! ן/- ֹו א יא רעוא ןא- ֹו ןא:2' ע=- .

 -ףצדיו סםעד ןעבירמטע}ו סט םסויה -וררההדיזריי'יוא דיי ;ריייי
 עא! -/ע ו ןא- '-;,+ 2 = יי ,| = רע, == ר ו* - ב

 .יייד -י * רייד += י'רריז* רעטמפכעה ה יד  י** י"ח -- ה
 ןיאי וא וע בַא , 4 = '/,=--- עוו ער ר ורפשי

 רימאל י'יוייד ריי ת -י' ר יא * ר ייד ,-. =
 ִמ י'|2 'יע/= ןע-=

 ןַא ןיא ןעסירּוצ , םיימקכילטמענ ַא רימ ןעהעז אזלַא ַאד
- 

 ט ַא זיא סצעזעגנייר ַא יד אי ךַאלקיטש "וה דיראיר עבכילדנענוא
 גע, ,824 ן} == ןי-יע יי ע- (.רה-ע-ו

 רירר-* דא הוד רי ינת סאו יז תדזייי = יי ת להאמצ יי ריי ר * ידיד ייי י
 ,ייי=ץ- וי = י=ו ן"= ע- 2ע/=/ = 2 = א ע6+= ורה ייעו

 ויא סָאד .ןערילַאק עלַא ןּוא ןעסַאר עלַא ןןעטויצ עלַא ןוֿפ

 ןעלעבק המ עכילטנ { לייו ,עגַאל עמעווקעבנּוא א ַא = יי ר אי-י 5 ריר ריר יי * איד "יי" יי איי ר יייירדריי ר "ר - = *
 ייא (י' יי ' = יא6 */;רהייר יייייאי יי" או ריי ר י'יייי איי

 | 3 ןע ועדנג | 2 = א --' ןזע = 4 ֿגעו וזַא

 אה "היא ההאי- א6 יי ר "ריי י-+6 "--ייי* '*'יז
 סָאד ,ץנעטסיוקע רע . ף

 * ייד * יד יי'ייי פי תיוא איי ריי-ר ה -יאא ירצ+
 022 יע ועד ֿנַא 2, = א ן וז ןא-ע פ סָאװ

 ךילצ נעג ןּוא נַאטשוצ ןעשירַאב רַאב ןעזיר עי אייר

 - = " =+ ייפ = יד גאי- וטמכ = יי" טעטירג .ןוג יי יריד זי
 - א בלייהט ע = "ןז עווח ןע = ?ַאהעב ,-;2 = 2 = ויה

 רעייז וופ ינורע:יארע עטמ טשעבנוא ,ע אי ר יד יז ַא = : 'י איי ויי = * * 0 * *

 ,םעננַאמ ַא טימ יװ ,ןערעו ייז ; גנומַאטשבָא עכולטענ
 ,ןערעדנַא םעד רענייא ןעכּוז יז ,עצנַאג סָאד ּוצ טפעלשעג
 ,טסבלעו טייקכילטעג יד ויא סָאד .עצנַאג סָאד ,טּפיײה סָאד

 עבלעוו יי ?עוו רעלעירעטַא 5 רעד ווא םייז ניי

 ר"
 יד רַאֿפ רעסערג טײקשירַאנ ןייא טהענֶעּב ןּוא ,טינרָאג ךי

 ּש ַא

 א יז טָאד ר רהעֹז ויא סע ,עטַאמש ַא
 יר ןעװ ,,טײברַאעגסױרַא ק ן

 רענייר רעד עקַאט זיא סָאװ ,ןעביוא טציז סָאװ ,םייקכילטעג
 ,טַאהעג תונמחר םינ רהיא ףיוא טלָאװ ,טסיײג רעטולַאסבַא



 טַאטש רעד ןוא טָאג 04
 יי היי יח היזק דריי ער יד ידיד דיעל דד יד יי יי היד ה חיי א = יש לט שלא א אש יה ח טיט שדי

 סינמייהעג ַא- סינמייהעג עיינ ַא ןיוש רימ ןעבָאה םָא ןּוא
 טֿפלעה ייװצ ןיא ךיז טליײהטּוצ סָאװ ,טייקכילטעג יד ןוֿפ
 רעטָאֿפ רעד טָאנ-- ךילדנענּוא ןּוא גיכייא ךיילנ עדייב
 םענײר םעד ןוֿפ דנענעג םעד ןיא .,ןעלמיה יד ןיא טנעל
 רעונּוא ןיא רעטנורַא טלַאֿפ ,הּו רעד ,טָאג ןּוא טסיײג
 ,ןעטייקכילטעג ייווצ עויד ןעשיווצ ןעו העז רימ ,טלעוו רענידניז

 עניבייא ןַא ערעדנַא יד ןּוֿפ ענייא ם-עדנוועגבָא ןענייז סָאװ
 ּוצ ןעביוא ןּוֿפ .ךיז ןעדיירנעמאזּוצ גידנעטש ַא .םראט
 ,סינטלעהרעֿפ עויד ןּוא ,ןעביוא ּוצ ןעטנּוא ןּוֿפ ןּוא ןעטנּוא

 טַאהט עגידנעטש ןּוא עגיבייא ,ענלעצנייא ןַא םלַא טכַארטעב
 סָאד .טסיינ ןעגילייה םעד -- סעיינ סָאװטע ןיוש טֿפַאשעב
 ,גנוניימ עשיזיֿפַאטעמ ןּוא עשינָאלָאעהט ע'תמא יד ְךָאנ ,זיא
 -גנייאיירד עכילטסירק יד ןוֿפ דוס רעכילקערש רעסיורג רער
 ,טייק

 /ע ,ןעטייקבכיוה עדנעלדניווש עזיד ןעוָאלרעֿפ לענש רימָאל רעבָא |

 .דרע רעד ףיוא רָאֿפ טמּוק סָאװ ,

 ןייז |= טיקכױה יד ןופ נידנעהעז ,רעטָאֿפ

 הוז רעד רעמערָא -עד סָאד ,ץנַא

 יז ןוֿפ תושלח ןיא ןעלַאֿפעג ,ןערָאװעג טבױטרעֿפ זיא

 עליה ּוצ םהיא רע טמּוק ,טלעוװ רעזנוא ןיא לַאֿפ
 ער טָאנ עכלעוו ןיא ,ךעלעבלייהט ןּוֿפ להָאצ
 טיירפשּוצ ןּוא טפַאלקי צ+ יױװַא ךי

 סָאװ ,יר רעמָאֿפ רעד טָאג סיוא טביילק ,טינ ןײלַא ךיז

 -עב ענייז סױא .טביילק רע ;ןעטסעב סַא םהיא ןעלעֿפ נ

 רעטס

3 

 ןּוֿפ רענעמ ענייז ,ןעטעֿפָארפ ענייז ,,ענָאורעפ עטרעטסייג
 -צעועג ןּוא רעקילגעב עסיורג יד ,םּוינעג ןּוא דנעגּוט סיורנ
 ,גרּוקיל ,םּויצּוֿפנָאק ,השמ ,ַאהדּוב : טייהשנעמ רעד רעבעג
 עלַא  רעביא וי ָאטַאלּפ רעבילמעג רעד ,טַארקָאס ,ןָאלָאס
 ,טָאג ןוֿפ גנוכילקריװרעֿפ 20 א יד ) סּוטסירק סּוזעי
 ןיא טרירטרעצנ אק ןוא א ןעבילקעגנעמַאזוצ ךילדנע ,ןהּוז םעד

 ענילייה יה : סלעט ?סָאפַא יר א ( ןעש עמ םענלע וצנייא ןַא *

 שי. ||
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 םָאהַאמ ,ןיטנַאטסנָאק רעסיורג רעד ,ןהָאשזד ,לעװַאּפ ,רעטעֿפ
 א ,רעטלָאװ ,רעהטּול ךױא ,ןעגָאז ערעדנַא יװ ןּוא
 עּגילייה ןּוא עסיורג ערעדנַא עליֿפ ןּוא ןָאטנַאד ,רעיפסעבָאד
 | ,ןעטייקבילנעזרעּפ

 ףיוא טָאנ ַא ןּוֿפ גנוניישרע יד ןיוש ָאזלַא רימ ןעבָאה ָאד
 ַײ { 2 ,ֿננניישרע ןייז טכַאמ טָאנ יװ ,לענש ױװַא רֶעבָא .דרע רעד

 סָאד ,ןעגָאז רימ טעװ עמ .,טינרָאג ןעשנעמ םעד ןּוֿפ טרעוו
 ַא ךָאד ויא רע לייװ ,טינרָאג וצ םכַאמעג םינ טרעװ רע
 לייהט ַא סָאד ,ּוצ ביג ךיא !לחומ רימ טייז .טָאנ ןוֿפ לייהט

 טָאה ,ןייז טינ לָאז ז ןיילק יװ ,ם עץ
 סָאד ןוֿפ לעבלייהט  ַא רעבָא ,טייקסיורג א נא ךָאר ױ
 טימ ךײלגרעֿפ ןיא ןיילק ךילדנענּוא זיא ,עסיורג ךילדנענוא
 ףיוא םעלַא ןּוא א זיא םּורַאד ,סעלַא זיא טָאנ ,רהיא

= *= 

 ןעדיימסיוא םינ טנעק רהיא ,טינ רַאג -- רהיא ןיא ןּוא רהיא
 ,סולש ןעשיגָאל ןעזיד ולש ןעז יו
 ףױא טרעה ,גנוניישרע ןייז טכַאמ טָאנ יװ ,לענש ױזַא

 עב ע סָאװ :גנומיירעב עכלעװ דנעגריא ןוֿפ ןייז וצ שנעמ רעד

 טרעװ רע נעלע סָאד ,טייקכילטעג יד טרעװ סע רעסערג

 נ :
 שי 2 עלַא ןוֿפ טַאטלוװער רעד יא סָאד

 רעד ויא עטכישעג רעד 1
 ,רענעמ עכלעוו טימ ,עװַאלּוב יד

 טרעטסיינעב ןייז וצ עיונעטערפ יד ג
 ע ּו ןעבָאה ,םהיא ןוֿפ
 יד ןוֿפ קילג םעד ןּוא דנַאטשרעֿפ םעד ,עד ריװטסבלעז יד



 יי ט:שעי

 טֿפַאשנעסיװ יד ןוא ןעבעל סָאד

 8 לַאֿפרעטנּורַא םעד טכַארטעכ רעהירֿפ ןעבָאה ריי ן5

 ןעבָאה ריס .דרע רעגידניז רעזנּוא ףיוא טָאג ג ןעשלעמיה
 ,ןעלַאֿפעג יא שנעמ רעד ױזַא יו ,ןעטכַארטעב ּוצ טציא

 טָאג ןּוֿפ גנוניישרע יד ךרּוד טריסַאּפ רּונ טָאה סָאד סָאװ
 ןעקרַאטש  ַא רַאֿפ סָאװ ןיא ,רּונ טכַארטעב .דרע רעד ףיֹוא
 ןעבָאה ןעטסילַאעדיא עטמרירעב ןּוא עסיורג ערעזנּוא תועמ
 ןעקעווצעב ,טָאג ןּוֿפ זנּוא ּוצ גידנעדייר .טרעט גנָאלּפרעֿפ ךיז-
 ,ןעלערייאוצסיוא זנּוא ,ןעײרֿפעב ּוצ ,ןעביוהרע וצ זנּוא ייז
 ןוא ןעטכינרעפ ייז ,טרהעקרעֿפ רָאג זיא טַאטלּוזער רעד ןוא
 ךיז יז ןעבָאה ,טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד טימ ונּוא ןעגירדינרע

 יי רעשט טייק ?כילרערירב ןעטֿפיטש יז |
 לָאטש ןעֿפַאשעב ייז :רױּפַאק רָאג זיא סם

 טייהשנעמ יר ,סַאה ןוא גירק ןעטיירפשרעֿפ .ייז ,גנוטכַארעֿפ
 םימ טנעהָאנ רהעז ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ ןיא טלייהטּוצ זיא
 טימ ךיז ןערעהעג סָאװ ,ןעשנעמ ןוא טנעהָאנ רעגינייוו ,טָאג
 ןעגעג רנעטיירעבנּוא ךיילג ןענייז עלַא .ןָא טינ רָאג םהיא
 יד םיּמ ענייא ןעכילגרעֿפ ,רעבָא .תמא ויא סָאד ,טָאג
 ןיא רּונ טינ ,ערערנַא יד רַאפ רעסערג ענייא ןענייז ,ערעדנַא
 רעניילק רהעז ַא ןוֿפ ןעוועג טלָאװ סָאד סָאװ -- ,טַאהט רער
 מרעוו םייהביילגנוא עבילכעזטַאהט/ יד לייוו ,גנוטיירעב
 ןעק יז ןעװ ,טֿפַאשלעועג רעצנַאנ רעד ןיא ןערָאלרעֿפ
 ךיוא רּונ-- ןעיגעליוירפ עכלעװ ּוצ ןעפעשטּוצ טינ ךי
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 יילג טרילעב

 -ַאטע .עבלעוו ,גנּורַאבנעֿפָא .ןוֿפ טכער עבילטעג .םָאה; בולוצ
 עטרעווילגרעֿפ ַא ,עגירנעטש ַא ,עגיבייא ןַא;.ך

 ,עטרעטסייגעב טינרָאג רעדָא רעגינעוֶו יד .טייהכיילגנוא
 םעד רימ ןעבָאה יװַא ,טָאג.ּוצ עטסנעהָאנ יד ןעגלָאֿפ .ןעזּומ

 -טפיוה יד ןעמַאזּוצ םהיא טימ ןּוא ,טעטירָאטױא ןּו ןוֿפ פיצנירפ 2

 ,טַאמש ןּוא עכריק -- ײרעֿפַאלקש ןוֿפ ןעגנוטכירנייא

 -עב עזעיגילער יד ןּוֿפ .יד זיא ןעיטָאפסעד עלַא ןוֿפ

 ױזַא ןענייז ייז ,עטסגרע יד רערהעל-ןעשנעמ .עטרעטסייג
 םעד ףיוא ןּוא טָאג רעייז ןוֿפ דובכ םעד ףיוא גיטכ

 ףירֵנעֶב ןייק . ןעבָאה יז סָאד ,ןעעריא ערעיײז ןוֿפ ףֿפמואיהמ
 -טפבלעז יד רַאֿפ ,ֿפײהײרֿפ יד רַאֿפ רהעמ ץרַאה ןייק ,רהעמ
 ןּוֿפ ,ערנעבעל יד ןּוֿפ ןעדייל יד רַאֿפ טינ וליפא ןּוא עדריוו
 ןָאהטרעֿפ סָאר ,תוקבד עכילטעג יד .ןעשנעמ עכילקריוו יד
 עטסלערייא יד טרַאה ךילדנע טכַאמ .,לַאעריא םעד ןיא ךיז
 .עביל-ןעשנעמ ןוֿפ ןעלַאװק יד םױא טנעקירט ןּוא ,עלעז

 ןיא טריסַאפ סָאװ סעלַא ,ויא סָאװ .סעלַא װ :

 ןוֿפ רעדָא טייקגיבייא ןּוֿפ טקנו
 ךילקריו סָאװ ,סָאד יז ןעלדנַאהעב ,עעריא עטקַארטכבַא וד

 ּי יי

 ז/ ײ+ 0 וו; עי -1 ויז
: 

(- 

 ןעטכַארטער ייז ,גנוטכארעפ ו ג ַא .םימ ,טבעל
 בי ַײ ןוֿפ ערַארעג רעבָא .ןעטייקגיניילק .רַאֿפ טריסַאפ .סָאװ;. ,םעלַא

 יר ןּוֿפ ןעבעל רעד ןעמַאווצ .ךיז .טלעטש .ןעטייקגוניילק -עטד
 .טּולב ןּוא שײלֿפ ןוֿפ ןעשנעמ יד ןוֿפ ,ןעשנעמ עכילקריו

 ; עסערעטניא עדנעהילֿפײברעֿפ ַא ןוֿפ יי ייב זיא םעלַא
 םנייה :עלייװ ַא ףױא רּונ ךָאד זיא ןיילַא שנעמ--רעד --
 טעװ רערעדנא ןַא ןּוא ,טיוט ןיוש רע זיא ןע גרָאמ ןּוא ,רע טבעל
 ןיא סָאװ עגיצנייא סָאד '.ץאלפ ןייז ןעמהענרעֿפ - ןיוש
 ו עבלֶעוו  טייהשנעמ .. .יר - יא . ,גיבטא ,.גיסעמסוטשלעקהְרעּפ

 - 1 - . 4 ט
+-+ == 2 +1 

 האי ךיא .רוה = רב ןופ ןעבָא- ברעטנּואנּוא ךִי ע : :

 םעװ יז ןעוו ר רעזנּוא לייוו גיי גיסעמסינטלעהרעֿפ

 ,ןעמּוק סע וּומ רעטעפש רעדָא .רעהירֿפ--ןערעוו טעטכיג

 -- ןענידנע ךיז וּומ ,ןעגנַאֿפעגנָא ךיז טָאה סָאװ סעלַא ,,לייוו



 טַאטש רעד ןוא 5 ג 68

 רעדנַא ןַא רַאֿפ ץַאלפ ,לעֿפײװצ ןהֶא ,ןעכַאמ ּוצ םּוא
 ,גיביוא זיא ןיילַא רעכלעװ ,םּוזרעװינּוא םעד ןיא עיצַאמרָאֿפ
 עצנַאג רעזנוא ןּוֿפ ןערעװ ןעק סע סָאװ ןַאד םייװ רעװ
 ןעק סָאד ןעו ,טייצ עזיד לייוו ךָאד ? גנולקיווטנע עכילשנעמ
 רימ ןענעק ,ונוא ןוֿפ טייוו רהעו ,רהעו ךָאנ זיא ,ןעמּוק

 ךַײלגרעֿפ ןיא ,םייהשנעמ עצנַאנ יד ןעטכַארטעב טכער טימ
 ררע רעונּוא ףיוא םענלעצנייא םעד ןּוֿפ געט ע

 יר עקַאט םטָא רעבָא .גיבייא גיסעמסינטלעהרעֿפ סלַא
 רּונ ויא טייהשנעמ רעדנעטײרשטרָאֿפ רעד ןוֿפ עכַאוטַא

 עק עמ לײװ ,גידנעבעל ןּוא ךילקריוו
 לּפ עטמיטשעב ןּוא ,ןעטייצ עמיטשעב
 ענײמענלַא רהיא ךרּוד טינ ןּוא ןעטשנעמ עגידנעבעל
 ,עעריא

 ןּוא ,ןָאיעקַארטסבַא ןַא רעמיא זיו א יי 5

 עסַאֿפנָא רּונ ןעק טֿפַאשנעסיװ יד 6 קא םעד
 ן= גםוסיירעכ ענײמעגלַא 'יד וצ ןעמָאנ ַא ןעבעג ןּוא ד

 = ז

 ךיז ןעק טֿפַאשנעסיװ יד רעבָא ,ןעגנורעדנעמּוא עדנערעוז

 טייז עלעודיווידניא רעייז טימ

 עכילקריו םעד טימ נ ,ןעגָאז-ו ,טמערּומטש סָאװ סָאר
 טֿפַאשנעסיװ יד רַאֿפ ךילגעמ ינּוא םּורַאד זיא סָאװ ,ןעבעל

 ןּוֿפ קנַאדעג םעד טהעטשרעֿפ טֿפַאשנעסיװ יד ,ןעֿפײרגעב ּוצ

 סָאר טינ רעבכָא ,ןעבעל ןוֿפ קנַאדעג םעד ,טייקכילקרי וי יוד

 רעד ,טֿפַאשנעסיװ יד ןּוֿפ ץענערג רעד ויא סָאד ןעבעל

 עגיצנייא יד .רעבירַא טינ ןעק יז ןעכלעוו נערג רעניצנייא

 רעד ויא טֿפַאשנעסיװ יד רַאֿפ גנוניטֿפעשעב עכילריטַאנ

 עה טינ לָאמ ןייק

 -נוא יד םעדנירגעג ןענייז עקַאט םעד ףיוא ןּוא ,קנַאדע

 רעד ןּוֿפ עבַאּגֿפױא עסיױרג יד ןּוא עטכער ערַאביײרטשעב

 ,ךילרהעֿפעג רַאגָאז ןּוא זָאלטכַאמ זיא יז רעבָא ;טֿפַאשנעסיױו



 09 טַאטש רעד ןוא טָאג

 ךיוא יז ליו ,רעהעטשרָאֿפ עטריטנעטַאּפ ערהיא ךרּוד ןעוו
 -ֿפױא יד .ןעבעל סָאד ןעריגער ּוצ עבַאגֿפױא יד ךיז ףיוא ןעמהענ
 ענײמעגלַא יד ןעלעטשוצטסעֿפ זיא טֿפַאשנעסיװ רעד ןּוֿפ עבַאג
 גנולקיווטנע יד ןוֿפ ןעגני ןענייז סָאװ ,עצעזעג
 ,טסעֿפ טלעטש יז .טלעװ רעלַאיצָאס ןּוא רעשיזיֿפ רעד ןיא

 יר ,ןעכלעוו ,סערגָארּפ םעד ןוֿפ םינמיס יד ,ןעגָאז ּוצ ָאו
 יצ רעכיילג ּוצ גידנעזייוונַא ,טביירגרעד טָאה טייהשנעמ
 רעמיא ּומ עמ עבלעװ ,עסינטלעהרעֿפ  ענײמעגלַא יד
 טלָאװ סע עכלעוו ןּוא טכַארטעבנַא ןיא גנערטש ןעמחענ
 ,ץרּוק .ןעסעגרעֿפ ּוצ רעדָא ןערירָאנגיא ּוצ קילננּוא ןַא ןעוועג
 רעבָא זיא סָאד ,ןעבעל ןוֿפ סַאּפמָאק רעד זיא טֿפַאשנעסיװ
 -רעפנּוא ,ךי ילרעד דנערעֿפנּוא זיא טֿפַאשנעסיװ יד .ןעבעל טינ
 יד יװ ,דנעלהיֿפנּוא ױזַא ,טקַארטסבַא ,ןײמעגלַא  ,ךילנעז
 רעד .סױא זנּוא רַאֿפ טניֿפעג יז עבלעוו ,עצעזעג-רּוטַאנ
 ןיא גיוע ןּוא רעמיא טלַאה סָאװ ךַאז ַא רעבָא זיא ןעבכעל
 םימ לוֿפ רעמיא ויא ןעבעל רעד ,ךיז ןערעדנעמּוא ןייא
 ,ןעגנובערטש ,ןעדײל ןּוא ןעדײרֿפ ,ם :עטילַאודיוװידניא
 ןײלַא ןעבעל רעד רּונ .ןעטֿפַאשנעריײל ןּוא עסינֿפרידעב
 יי יד .טבעל ךילקריװ סָאװ ,סעלַא טֿפַאשעּב
 ,עסינֿפעשעב יד טסעֿפ רּונ טלעטש יז ;טינרָאג טפַאשעּב
 -ס'טֿפַאשנעסיװ יד ןעוו ,לָאמ םערעי ןּוא .ָאר ןיוש ןענייז סָאװ
 רעטנּוא טלעוו עטקַארטסבַא רעייז אפ סױרַא ןעמּוק רענעמ
 יז סָאװ סעלַא זיא ,טלעװ רעכילקריוו רעד ןיא ןעשנעמ
 ךילרעכעל יװַא וי או ,ןעֿפַאשעב ּוצ רָאֿפ ןענָאלש
 ,טגלָאֿפ םּורַאד אלע ױזַא ,זָאלטּולב ױזַא ,טקַארטסבַא
 וַא שנעסיוו יד ןוֿפ עבַאנֿפױא עניצנייא יד זַא

 ןעריגער ּוצ יג עבָא ,ןעבעל סָאד ןערה} שי זיא
 .ןעבעל סָאר

+--- 
 ןצ =

 ֹו
 וי וי 3 שי =! } י} וי == 2

 יי 6

 ןוֿפ רענעמ ןוֿפ -עדָא טֿפַאשנעסיװ ןּוֿפ גנּוריגעה יד

 םנַאק ןּוֿפ דעליש יד ,ןעטסיוויטיזָאּפ יד ןּוֿפ וליפַא ,טֿפַאשנעסיױװ

 םרעדנַא ןעק ,םּומזינּומָאק ןעשטייד ןּוֿפ רעליש יד ןּוֿפ רעדָא
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 ַאהּוצ

 ןע גינעגרעֿפ

 עטלָאװ
 רַאגָאז

 תוכייש

 שאט

 עוועג ןע

 ףיוא

 םהיא

 יה *

 הע -

 ףיוא

 : |ןעא=-/ =
 יז יזזר

 וו
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 רו ריי
 י/--י}

 רעה .רונ

 רעקיטש

 והיֿפּוצסיוו ירא

 ,רענלעצנייא

 יטרעֿפ זיא

 ןא

 מטפ

 ֿפָאה רער ןיא

 ,םוידוטש יד ןיא

 ּונע

 לייוורער ךָאנ

 ,ןעשנעמ
 ליייי

 זיא טעטילַאודווידניא
 ריי
 ר=
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 אי רירר* ימַא

 ,עלעוריווידניא

 יי ייי =
 ע-יק

 ה ע- 4

 ,שיטָאפסעד ,םאז

 'ב

 ערנעבעל
 ריװרָא
 עגלַא

 רייר

 טָאג

 גא ייריי
 וי; -

 ןוא

= 

 שדה

 נַא סָאװו

 טַאטש ר

 נעטנּוא ,ךילר

 ,םערעד

 ,ךילש יי

 הט ןּוא רעקיזיֿפַאטעמ יד

 ו
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 ןוֿפ טסעטָארּפ ןעגיטכעמ ּמלַא .םעד ּבילּוצ רּונ .,טינ ייז סע
 ןוֿפ לעטריֿפ יירד .ןעגניירברעֿפ יז שטָאח ..ןעּבעל
 ןָאיצַאזינַאג-ָא .רעייז ךרּוד ןּוא ,ןעבּוטש-רידומש ערעייז ןיא
 -- טלעװ ערעדנוזעב ץנַאג ַא רָאֿפ ךיז םימ יז ןעלעטש
 רַאמש רהעז טעדַאש ןײלַא סָאד סָאװ
 ענייז ןעמעלַא ךָאנ ךָאד --- ןעקנַארעג ןּוא רעצרעה ערעײז
 ןענייז יז ךיוא ; טֿפַאשנעסיװ ןוֿפ רענעמ ךילסילשסיוא טינ .ייז
 ןעגעווטסעד ןוֿפ .ןעשנעמ א רעגינייוו רעדָא רהעמ
 ןענעק רימ א .טינ רימ ןערָאט םעד ףיוא ךיז ןעזָאלרעֿפ

 טעוװ ןַאמ-סטֿפַא טציא
 ,רע גייטש םעד ףיוא ןעשנעמ ַא ןעלדנַאהעב וצ ןענעיימס טינ

 -בריֿפעב ןעמ ןעק ךָאד ,קילָארק ַא םימ ךיז טהעגעב
 טֿפַאשרעּפרעקי ַא םלַא .רענעמ-סטֿפַאשנעסיװ יד ּסָאד ןעמ
 ,ועשנעמ ן'ףיוא ןעטנעמירעפסקע ןןעכַאמ .ןעריבּורֿפ .ןעלעוו
 מאמע עטנו רהעז ,לעֿפײװצ ןהֶא ,ןעטנעמירעפסקע

 ערעייז רַאֿפ םהענעגנַאנּוא רעגינייוו םי
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 העי ןערהיֿפסױא ןענעק טינ ןעלעוו ייז בוא ןּוא .רעֿפּפָא

 עלעוו ,םענלעצנייא ןוֿפ רעפרעק יד ףיוא ןעטנעמירעפּפקע

 : א ערעייז ןעכַאמ ּוצ א קרַאטש ץינַאג םיוועג  ייז

 -ָאסבַא רָאט סָאד ןּוא ,רעפרע ק ןעכילטֿפַאשלעועג םעד ףיוא

 .ןערעוו טזָאלענּוצ טינ טּול ּך

 טינ ויא טֿפַאשנעסיװ יד יא א יר ןענייז ייז

 ןעשנעמ ןוֿפ טעטילַאודיװידניא - יד -ןעֿפײהגעב; .ּוצ .גיהעפ

 : ק עמ ,קילָארק ַא ןּוֿפ יו או א טקנופ

 וִצ וו" 4 2 = - - = 8 יצנירפ םעד רעכביא דנעפיוװנּוא שא יז וָא
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 טינ רעבָא ,פיצני-פ ַא םלַא טוג רהעז יז טֿפײרגעב יז ,טעט
 ,הויח םינימ עלַא סָאד ,טּוג רהעו סייוו יז .טקַאֿפ ַא םלַא

 ןייק ןעבָאה ,ןימ ןעבילשנעמ טה ךױא ןע
* 

 -' - ע

 עקנייד טינ לָאז עמ ןעװ ,טינ ץנעטסיוק

 סָא אלשצ /וגנייא

 1 ע עכילקריוו
, 

 ןּוא ןערָאּבעג ןערעװ סָאװ ,ענלעצנייא ןּוֿפ להָאצ עסיוועג

 טקנּוֿפ ,ענלעצנייא עיינ רַאֿפ ץַאלפ ןעכַאמ ּוצ םּוא ,ןעֿברַאטש
 יח ןימ רעד רעכעה סָאװ סָאד סייוו יז ,ךילברעטש ױזַא
 ,םייו יז .מעטילַאּוריװידניא יד יא רענעכָארפשעגסױא סָאד
 ףיוא היח עטסמָאקלָאֿפ יד ןּוא עטצעל יד ,שנעמ רעד סָאד
 ןּוא עטסניד =נעמשלָאֿפ יד רָאֿפ ךי טימ טלעטש ,דרע רעד
 םָאה רע לייוו עקַאפ ןּוא ) אהא עטסגידריווקרעמ
 ּוצ ַאז ,ןעכילנ עזרעפר ּוצ ןּוא ןעֿפײרגעב ּוצ טֿפַארק יד

 עצעועג יד ,ןעבעל טוי ןּוא ןעלַאיצָאמ ןייז ןיא ,ןעגָאז
 א יד ; םּוירעוװנּוא ןעצנַאג םעד ןיא דנעטלַאװ ןענייז סָאװ
 ,טֿפַאשנעסױװ עטלעּפירקרעֿפ טינ יד ,ענעברָאדרעֿפ טינ יד

 רעטסכעה רעד ויא שנעמ םעד רַאֿפ
 רעד ,רעסיורג רעד סָאד ןּוא ,טייקכילשנעמ ןוֿפ ץעועג
 עטכישעג רעד ןּוֿפ קעוװצ רעטגיטכערעב-גיצנייא ךילקריוו
 ןּוֿפ קילג רעד א גנּואײרֿפעב יד ,גנולעדייאסיוא יד זיא
 יר .טֿפַאשלעועג רעד ןיא טבעל סָאװ ,םענל עצנייא ןעדעי
 קילג עכילטֿפַאשלעזעג סָאד וַא ,טּוג רהעז סייוו טֿפַאשנעסיװ
 סי ןעלעטש ייז ליֿפיװ ליֿפ יוזא ָאד רונ עני טײהײרֿפ ןּוא
 ןערעי ןוֿפ טײהײרֿפ ןּוא קילג םעד ןּוֿפ ה"ס םעד רָאֿפ ךיז

 טי עי י

 ןעק רעטייוו -עבָא ,ןעכַאו עלַא עויר סייוו טֿפַאשנ
 רו רהיא גידנעייז טי ןעקנַאדעג יד ,ןהעג טינ יז
 עבילקריו יר 0 ֿפיצנירפ א יא 2 טּוג שי יז ןעק

 טינ רעבָא : ןײמעגלַא ןיא סמואודיווידניא טימ 6 ךי ז טגיטֿפעשעב
 ַא ןּוא זעכלעזַא טימ טינ ,ןעלרעמש רעדָא ןעלרעב טימ
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 =:עסיװ "יד ןָא םהעג סָאד יװ טייװ יױװַא ;עכלעװ ן יה

 יד ןוֿפ ענלעצשישה/יד .ןעריטסיזקע טינרָאג ןענעק ,טֿפַאש
: 
 ֹו

 ע,

 : / ת טפַא ש:עסיוו רעבָא ,עטלעטשענרָאֿפ ,עשיטסַאטנַאֿפ רּונ ןעניי

 .ןעועװ עגירנעבעל ע'תמא ןייק טינ
 טינ טרעו טיהשנעמ רעד עטכישעג יד ,רעבָא ןּונ

 נ עגיטעהט ןוֿפ רּונ ,ענלעצנייא עגידנעטָאש עויר ןוֿפ טכַאמעג
 טֿפַאשנעסיװ יד טָאה עזיד רַאֿפ ןּוא .ןעשנעט עגידעבעל ןּוא

 -ורעטַאמ סלַא יז יז טכַארַמעב סנעטסכעה .טינ ץירַאה

 יצָאס

7 
 אס ןּוא עניטסייג יד רַאֿפ לא
 לומ ןעגילעֿפּוצ סעד ןּוא עגַאל עלעיצעפס יד רַאֿפ רהיא סע
 ט רעב רעדָא ןעלרעמש ַא ןּוֿפ

 טלָאװ יז ,ךילרעכעל טכַאמענ

 יד םיס ןעריסערעטניא טלָאװעג ךיז טלָאװ
"ֹ 

 טרַאה סָאװ ,גנולקיווטנע עלַאיצָא
 : : ְּו

 ןעװעג םלָאװ סע ,ןעירָאעהט עגיבייא ערעייז וֿפ גנוצימש
 יװַא לָאז יז זַא רהיא ןוֿפ ןעננַאלרעֿפ ּוצ ךילרעכעל ךיוא
 (עצעועג ענעגווא ערהיא .ןעכרָאהעג וומ יז לייו ,ןעלדנַאה
 ֶן =עב .רּונ ךיז-ןעק/יז ,עּכילקרױז סָאה ןעֿפירגעב םינ ןעק ײ

 ּוצ ךיז ויא עבַאגֿפױא רהיא ,ןענָאיעקַארטסבַא |
 בעל םענײמעגלַא םעד טימ ןעגיטֿפעשעב

 א ּוצ ,ןײמענלַא ןיא טייהשנעמ יד ןּז
 ןעגיטֿפעשעב ךיז ןעק יז ,סַאלק ַאוַא ןּוא ַאזַא רעדָא עסַאר
 ּוֿפ ,,ןייז-להָאװ רעייז ןוֿפ ;עכַאורוא ענײמעגלַא יד טימ
 ּוצ ןערָאטעמ ענײמעגלַא עטסעב יד טימ ןּוא ,המּומרַא
 גירנעוהט .ןעמכיזניה עלַא ויא טירשטרָאֿפ רעייז ןערעּכיזהעֿפ
 סע רעבָא ,טכילֿפ עצנַאג ןּוא עלּוֿפ רהיא יז טּוהֵט ,סָאד
 ּוצ קילגנּוא ןַא ןעוועג טלָאװ .םע' ,ךילרעכעל .ןעוועג םלאוו
 טי ןעק ױ עכלעוו ,עבַאגֿפױא ןַא טימ רהיא ןעיו-טרעֿפ

 : עגעג יא עבלעוו ,ןערהיֿפּסױַא
 2 ע ָאװ ,טריסַאּפ לָאמַא םלָאװ ךַאז

 עלַא יד ביד רב ןעז לָאװ ןעשנעמ עסַאלק ןייא סָאד םימ
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 עמָאנ םעד ןיא עגירעביא
 ,רעטסיר ןענייז ייז יו ,םּונ

 ןעמָאנ םער ןיא ןעטַאקָאװדַא ןּוֿפ ,רעקיטילָאפ ײלרעלַא
 ול
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 יד ויא ;רַארג ןעסיוועג ַא ּוצ זיב ָאולַא גידערפ ךיא סָאװ
 ּרעסעב ,רעדָא טֿפַאשנעסיװ .ןעגעג- ןעבעל .ןּוֿפ-ןָאילעבער
 ּוצ טינ .טֿפַאשנעסיװ ןוֿפ טֿפַאשרעה יד ןעגעג ,טגָאזעג
 טלַאװ סָאד --שנּואװ ןיימ זיא טֿפַאשנעסיװ ןעטכינרעֿפ

 רּונ--- טייהשנעמ יד ןעגעג ,הטַאררעֿפ רעטסגרע רעד |
 ניבייא לָאז יז סָאד ױװַא ,ץַאלּפ רהיא ןיא רהיא עי ַאה ּוצ

 יד ויא טציִא יב .ןייז ףרַאדעב יז ּואו ,טרָאד ןעביילברע
 ןּוא עגיבייא ןַא ןוֿפ א עטכישעג עכילשנעמ עצנַאג

 םנעועװ עכילשנעמ ןוֿפ 5 גנומכינרעֿפ

 ,טָאג -- ןָאיצקארטסבַא טא רנ טי ןנֿפהיערהעשװירו ּוצ

 ,עטכער עבילטביז שעג ,טעטילַאנָאיצַאנ .טַאטש ,דנַאלרעטַאֿפ
 ױזַא .קילג- סקלָאֿפ ,טײהײרֿפ-סקלָאֿפ ,עטכער עּכינטּכיהעג
 עטבישעג עבילדיימרע ןֿפנּוא יד ;עכילריטַאנ יד ןלזלוועג זיא
 טינ ןיוש רימ ןענעק סָאד .ןעטֿפַאשלעועג עבילשנעמ יד ןּוֿפ
 ױוַא ,וצרעד ןעֿפרַאװרעטנּוא ךיז ןעוומ רימ ,ןעּכַאמרע ביא

 עלַא ּוצ יװ ,טײהנעגנַאגרעֿפ יד עגונ זיא סָאד יװ
 סָאד או 5 רימ ,ןעכַאוטַאהט עלַאטַאֿפ עכלעזַא
 = +=" געװ רעכילנעמ-ניצנייא רעד :ןעוועג? זיא רקזיד
 ךיז אשה רימ ,עסַאר עכילשנעמ יד ןוֿפ גנורליבסיוא
 ןעטסערג םעד וליפא ןעלָאו רימ ןעוו :ןערַאנבָא טינ טסבלעז

 -ֿפױא יד ּוצ ןעניירשּוצ דנע עלע ןעכילשנעמ ם ב

 רעבָא רימ ןעֿפרַאד ,ןעסַאלק עדנעריגער יד ןו
 ןעוועג טינ יש טאש ןייק םָאד ,ןענעקר

,' 

 וי = צ

 1 3 וצ

 רעלעקנּוד ַא ןעוועג -םינ .טלָאװ ןיילַא ןעסַאמ יד ןיא ןעוו
 עגידנעטש ץעויד ּוצ טפיטשעג ייז טָאה א א



 1ֹּכ טַאטש רעד ןוא טָאג

 -םַאוװ יד ,ןענָאיצקַארטסבַא עדנע ןננילשנייא יד ןּוֿפ ערעדנַא

 טיהענעג רעמיא ךיז ןעכָאה סָאװ ,עטּכישעג רעד ןּוֿפ ןעריפ
 ,טּולב עבילשנעמ ףיוא

 ,ןענָאלָאעהט ירד רַאֿפ סָאד םּוג ץנַאנ ןעהעטשרעֿפ רימ
 ןעסַאמ יד ןוֿפ להיֿפ עג רעזיר זיא ןעטסירּוי ןּוא רעקיטילָאּפ
 בא ץעויר ןוֿפ רעטסירֿפ סלַא ,שֿפנ תויח ַא ןעוועג רעמיא
 עכילרעהֿפױאנּוא יד ןּוֿפ רּונ ךָאד יז ןעבעל ,ןענָאיצקַארטס
 ךיז ךיוא זיא סע .ןעסַאמ-סק ?לָאֿפ יד ןוֿפ גנּוטֿכינרעֿפ-טסבלע
 ּוצרעד ןעלָאו רעקיזיֿפַאטעמ יר .סָאװ ,ןערעדנואוו וצ טינ
 ןעגיטרעֿפטכער ּוצ רּונ ךָאד זיא עבַאנֿפױא רעייז ,ןעמיטשנויא
 סָאװ סָאד ךילנעמ זיא סע יװ ,טייוו ױזַא ןעלמשפ'וצסיוא ןּוא
 -נעסיוו עוויטיזָאּפ יד סָאד רעּבָא .שירַאנ ןּוא םַאזיורג זיא
 ַא ויא ןעגנוגייג עבלעזיר עי לָאז ןילַא טֿפַאש
 ןעלעטש רימ רנערהעוו ,ןערעיודעב ןעזּומ רימ ןעכלעוו ,טקַאֿפ
 :ןָאהטעג םע יז טָאה ערנירג ייווצ בילּוצ ןּוא .טפעֿפ םהיא
 1: בע ןערעסיוא גידנעביילב רעמיא ןּיילַא - לייוו ,םנעטשסע
 ; טֿפַאשרעּפרעק עטריגעליווירפ ַא ןוֿפ טריטנעזערֿפער יז טּרעוז
 א ,ןעסָאלשעב ןײלַא ךיז ייב .טָאה יז - לייוו ,סּנעטייוװצ  ןּוא
 ערעי ןּוֿפ קעװצ רעכילדנע ןּוא רעטולָאסבַא רעד יא ! יז

 ךיז םּוג ךילק ריוו לָאז יז ןעוו רעבָא .גנּולקיוװטנע .עכילשנע
 -עַּפש רעדָא רעהירֿפ סע טעװ וי סָאװ --- ןעריזיטירק טל
 -נעסיוו יד סָאד ,ןעבעגּוצ ןעזּומ יז םעוו ---וָאהט ןעזומ רעמ
 עגידנעטשלָאֿפ יר רַאֿפ לעטימ ַא ,געװ ַא זיולֿב זיא טאש
 וערעוו סָאװ ,ענלעצנייא עכילקריוו עלַא ןוֿפ גנולק יומנע

 --דרע רעזיד ףיוא ןע ברַאטש ןּוא ןֶעבעל ;ןערָאֿבע
 םיוק ןעגנַאֿפ רימ .,טינ ךָאנ טריטסיזקע עטכישעג עתמא יד

 = טסכעה ערהיא ןּוֿפ-סָאװטע ןעֿפײרגעב ּוצ ןָא טשדע

 ַא ,ןעלעטשרָאֿפ ךיז רימָאל רעבָא ,עסינטלעהרעֿפ .עטלעקיוז
 א יו עזיד זנּוא טלָאװ סָאװ ,טלעקיוומנע ךילדנע !יא יז
 -יטֿפנינרעֿפ ןּוא ןעװרמַאלֿמ טלעטש שעגרָאֿפ טלָאװ יז ?ןעבעגעג
 ענײמענלַא יד ןּוֿפ גנולקיווטנע עבילריטַאנ יד ןוֿפ .הליב ןעג
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 ,עשימָאנָאקע ,עלעעריא ןּוא עלעירעטַאמ --- עסינטלעהרעֿפ
 -יטעהטסע ,עשיֿפָאזָאליֿפ ,עזיגילער ,עלַאיצָאס ןּוא עשיטילָאפ
 סָאװ ,ןעטֿפַאשלעזעג יר ןּוֿפ -- עכילטֿפַאשנעסיװ ןּוא עש
 רליב רעכילטלעװלַא רעד רענָא .עטכישעג ַא טַאהעג ןעבָאה
 ןעלגיּפשבָא טינ לָאז רע יװ ,ןָאיצַאזיליוװצ עכילשנעמ יד ןוֿפ
 ,רהעמ סָאװטע ןעגייצ טינ ךָאד טעװ ,ןעטייהלעצנייא עלַא
 עכלעװ ,ענלעצנייא ןענָאיליב יד .דליב סענײמעגלַא ןַא יװ
 רעזיד טימ ןעדייל ןּוא ןעדײרֿפ ײלרעלַא טכַאמעגטימ ןעבָאה
 ערעונּוא ןיא ץַאלּפ ןייק ןעניֿפעג טינ ןעלעוו עויד ,עטכישעג
 םעטכינרעֿפ ןענייז ןּוא טבעלעג ןעבָאה ייז .רעכיב סטכישעג
 ; טייקכילשנעמ עטקַארטסבַא יד ןּוֿפ קילג םעד רַאֿפ ןערָאװעג
 ,סעלַא ויא סָאר

 רעד ןּוֿפ טֿפַאשנעסיװ רעד עֿפריװרָאֿפ ןעכַאמ רימ ןעלָאז

 .ךילרעכעל ןּוא טכערעגנוא ןעװעג טלָאװ סָאד ?עטכישעג
 ןעכילקריו םעד ןעמהענרעֿפ טינ ןענעק ןעשנעמ ענלעצנייא
 ןענעק עכלעװ ,רעטרעװ טימ רעדָא קנַאדעג ן'טימ ןעבעל
 ןענעק רימ סָאװ סעלַא .ןענָאיצקַארטסבַא ןעקירדסיוא רּונ
 ןעטײדנָא זנּוא לָאז יז סָאד ,זיא טֿפַאשנעסיװ רעד ןּוֿפ ןערערָאֿפ
 ןּוֿפ ןעכַאזרּוא ענײמעגלַא יד דנַאה ערעכיז ןּוא עיירט ַא טימ
 םייצ רעבלעזרעד ןיא ןּוא םענלעצנייא םעד ןּוֿפ ןעדייל יד
 עכלעװ ,עסינטלעהרעֿפ ענײמעגלַא יד ףױא ןענײצנָא זנּוא
 ,ענלעצנייַא יד ןּוֿפ גנּואיײרֿפעב עתמא יד רַאֿפ גידנעווטיונ ןענייז
 ,עבַאגֿפױא רהיא זיא סָאד .טֿפַאשלעועג ןיא ןעבעל סָאװ
 טינ ןעק ױ עכלעװ רעסיױא ,ןעצענערג ערהיא ןענייז סָאד
 -ערפ גנורינער ןָא ךיז ןעגנַאֿפ ןעצענערג עזיד רעסיוא ,ןהעג
 ערהיא ןּוֿפ רעהעטשרָאֿפ עטריטנעטַאפ ערהיא ןוֿפ סעיעזנעט

 עויר ןוֿפ ןערעװ זױל ןעלָאז רימ ,טייצ זיא סע ,רעטסירפ
 ןעֿפור ךיז ןעלָאז יז ןעװ וליפא ,ןעטסּפַאפ ערַאבלהעֿפנוא
 עבַאגֿפױא עגיצנייא יד ,לָאמַא ךָאנ ,ןעטַארקָאמעד לַאיצָאס

 רּונ .נעװ םעד ןעטכיילעב ּוצ זיא טֿפַאשנעסיװ רעד ןוֿפ .
 ןּוֿפ ןעגורעטש עני עלַא ןוֿפ טײרֿפעב ןעבעל רער
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 ,סָאװטע ןעֿפַאשעב ךילקריוו ע עק ,עמגָאד ןּוא גנּוריגעד

 ? ךּורפש בָא ןעמ םוייל ױזַא יו
 ן
 ייי יית ּורּפשרעדיװ ןעזיד רע

 ןייא ןּוֿפ :
 ערוו= עניטֿפנינרעֿפ יד רַאֿפ גידנעוװטיונ טֿפַאשנעסיו זיא טייז

 ,טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ ;טֿפַאשלעזעג רעד ןּוֿפ גנּוריזינַאגרָא
 זיא סָאװ ,טימרעד ןעריסערעטניא ּוצ ךיז גיהעֿפנּוא יז זי
 ,טבעל ןּוא א

 ;ןפוא ןייא ףיוא ןערעוו טזיילעג רּונ ןעק ךּורפשרעדיװ רעזי
 טינ זומ יז ,ןעבעל ןערעסיוא ןעביילב טינ רָאמ טֿפַאשנעסיװ יד
 -נעסיוו עטריטנעטַאפ עכילטע ןוֿפ לָאּפָאנָאמ רעד זיולב ןייז

 ןעשיווצ ךיז ןעטײרּפשרַאֿפ } א זי
 טרעדָאֿפעג טעװ סע עכלעוו ןּוֿפ ,טֿפַאשנעסיװ יד .ןעסַאמ יד

 נעזערפער ךיז טימ לָאז יז זַא ,טֿפנּוקּוצ רעד ןיא ןערעוז
 ורע ךילקריוו זּומ א

!= 

8 

- , = 

: 
1 +-- 

 טי יו ++ וצ -ו = ש ושי =
 ןּוֿפ .גידנערילרעֿפ טינ א = = | 4 = =

 םעװ יז דנערהעוו 1 ,רעטקַארַאבכ ןעכילטלעװלַא =
 ךילסילשסיוא ךיז ןעגיטֿפעשעב ּוצ טײברַא רהיא ןעצעזטרָאֿפ
 עסַאֿפ םיועג ךױא יז םעװ ,ןעכַאורּוא עניימ רו טימ
 ּוֿפ ןעבעל ןעכילקריוו ןּוא א ןמָאמ םעד ןיא לעצרָאװ

 ,יד ּוצ ךילנהע .,גנּוגעװעב ַא ןייז טעװ סָאד .ענלעצנייא יד
 ןוֿפ גנַאֿפנָא םעד יב -עגידערפ יד ּוצ טגָאזעג טָאה עכלעוו

 ַאמר וָאֿפער : יצַא

 ןעשנעמ םער רַאֿפ רעטסירפ ןעבָאה
 גײא ףןַײז ןיז ררעטימװ ןוא ןֶא םנ"ר

 ,םעדר ןיא ןעֿפלעה םהיא טעװ ןײלַא םוטסירק סּוזעי
 ךיוא ,םּומסירק םּוזעי ןּוֿפ טינ עגַארֿפ יד םינ זיא ָאד רעבָא
 6 ןוֿפ רערָא ,טָאג ןעטּוג ַא ןּוֿפ טי
 טלעוו יד .טקַארטסבַא רהעז ץלַא ןענייז סָאװ ןעכַאז == .װ .
 נע טינ טרעוו ןָאיצקַארטסבַא עבילטֿפַאשנעסיװ ןוֿפ
 ּוֿפ ,טלעוו רעכילקריוו רעד םימ ןערָאבעגטימ זיא יז
 רעטקַארטסבַא ןּוא רענײמעגלַא רעד זיולב זיא טֿפַאשנעסיװ יד
 גיטױנ זיא םע םּורַאװ ,עכַאזרּוא יד זיא סָאד ,קּורדפױא

 ןוא טײהײרֿפ עשיטילָאפ
- 

 = -, שי*
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 עטרהעלעג יד ןוֿפ ןענָאיצַאזינַאגרָא עלעיצעפס יד ןעזיײלּוצֿפױא
 רַאֿפ :קילג ןוֿפ גנוהליב:ע ענײמעגלַא ןּוֿפ גנּודהיֿפניײא יד ךרּוד
 ןערעהֿפױא ןעלָאז ןעסַאמ:'יד ידכ-- ,ןעכַאז עלַא ןיא עלַא
 עטּתיגעליװירּפ יד ןוֿ ןערָאשעג טרעוװ סָאװ,עדַאטס ַא ןייז ּוצ
 ץנעגייא ערעײז ןיא ןעמהענ ןענעק ןעלָאו ןּוא ,רעטסירפ
 ,ןעבעל רעייז א גנּומייל יד רנעה

 רַאהג ןעזיד טּכײרגרעּה ןעבָאה' ןעלעוןעסַאמ/יד זיב רעבָא
 ּו ןעזָאלוצרעביאגיטיינ ןייז סע טעװ ,גנודליב ןוֿפ
 ןיא :סע .טינ םיוועג ? רענעמחסטֿפַאשנעסיװ יד ןּוֿפ גנּוריגער
 ,טֿפַאשנעסיװ ןהָא -רָאג*ןעמּוקּוצסױא ?ייז רַאֿפ רעסעב ליֿפ
 קעד" .עטרהעלעג יח ןּוֿפ ןעשרעהעב ךיז ןעזָאל ּוצ רעדייא
 ,ןעוועג א גנּורינער ןימ ַאזַא ןוֿפ טַאטלװער רעטשרע

 ןערָאװעג ןעוָאלעגּוצ טינ לָאמ ןייק ןיוש טלָאװ קלָאֿפ סָאד זַא
 -יטסניא עבילטֿפַאשנעסיװ עדענעריטסיזקע יד לייוו ,גנודליכ יצ
 ןַא !שיטַאדקַאטסירַא עלַא גינייוו רעדָא ליֿפ ןענייז ןענָאיצוט
 וועג ט טלָאװ .גנוריגער ַאזַא ! עטרהעלעג ןוֿפ עיטַארקָאטסירַא
 ןוֿפ  גנּוגג עוועב יד ןּוא ןעבעל סָאד ןעריזילַארַאפ ּוצ גיהעֿפ
 ןוא ,הפצּוה לוֿפ רעמיא ירא גיד טֿפַאשלעועג רעד
 7; ןץא ךיז-ןעשימוצנירַא ןעשנּואוועג ןעטלָאװ ,גיהעֿפנּוא רעמיא

 קיירא יו ןעטלָאװ ןעבעל ןוֿפ ןעלַאװק יד ןּוא ,סעלַא
 .ןענָאיצקַארטסבַא ערעייז ןּוֿפ םעהטָא םעד רעטנּוא ןערָאװעג

 טֿפַאשעב ;ט םֿפַאשנ עסיוו .יד טיִנ ,ןעבעל רער -- לָאמַא ךָאנ

 ןעשנעמ יד ןּוֿפ םייקגיטעהט עוויטקניטסניא יד ,ןעבעל סָאר

 = ,טײהײהֿפ ןעֿפַאשעב ןעק ןױלַא סָאד - רּונ ,טסבלעו

 ֿפַאשנעסװו יד ןעװ .,ךַאז עטּוג רהעז א ןעװעג סע טלָאװ

 םעד ןעטכיילעב העטייוו ןּוא ןָא טנייה ןופ נו ָאקעג טלָאװ

 טא םעז רעבָא- :גנּואייהֿפעב ןייז ּוצ קלָאֿפ ןוֿפ 5 ןעטײרשטדָאֿפ

 ןואעדנעקכימשזַא; רעיא ,רעטסניֿפ ךעד :ןיא  ןייז ּוצ רעסעֿב

 = םואכוצרעד/ רונ :טניד  סָאװ ,םיקנאמכל ערעכיזנוא

 -מּוא טינ ,ךָאנ/דהיא ןעגלָאֿפ! סָאװ ,ןעשנעמ- יד .ןערּהיֿפרעֿפ

 ץשירָאטסיה עגנַאל ַאזַא טכַאמענכרּוד ןעשנעמ יד ןעבָאה טסיז



 טימ .ןע'הועמ ערעייז רַאֿפ טלָאצעב ןעבָאה ןּוא עירע ירַאק

 ןוֿפ לוכה ךס רעשיטקַארפ רעד ,דנ וֿפ עטרעדנּוהרהָאי

 ַא רָאֿפ ךיו טימ טלעטש ןעגנורהַאֿפרע עכי לצרעמש ערעייז

 עליֿפ ןיא עכלעוו ,טֿפַאשנעפסיװ א ָאיצידַארט ןימ

 .עשיטערָאעהט יד יו ליֿפ יװַא טרעוװו זיא ,ןעטכיזניה

 עטד -- דנענע יד ןופ לייהט רעסיוועג ַא טעװ םנעגירעביא

 גונעג ַא ןעלהיֿפ סָאװ ,ןעטנעדּומס עגנּוי עזַאוזרּוב יד ןוֿפ

 -ניטכעד-עגנוא ,סומזימירקָאפיה ,םי יקשלַאֿפ רַאֿפ סַאה ןעסיורג

 ןערעקּוצמּוא ךיז םּוא יד רעד ןוֿפ טײהנײֿפ ןּוא טייק

 יד ןעצרַאה ןעצנַאג ן'םימ ןעמהענּוצֿפױא ןּוא ,רהיא ןעגעג

 ךיא יװ טא ר םעד ןּוֿפ ךַאו עטכערעג

 ,קלָאֿפ ןוֿפ רערהעל עכילרעדירּב יד ןייז ,טגָאזעג ןיוש בָאה

 ןיא .ךיז ןעגוטיונעב טינ ןעמ טעװ טייקגיטעהט רעַײז קנַאד

 .עטרהעלעג ןּוֿפ גנוריגער ַא

 1 ײ ּוֿפ גנוריגער ַא רַאֿפ ןעטיה ךיז ףרַאד קלָאֿפ סָאר ביוא ןּוא

 ןעגעג טכַא ןיא רהעמ ןעמהענ ךָאנ ךיז סע ףרַאד ,עטר והעלעג

 0 ;טסילַאעריא עטרעטסייגעב עטנַאנעגַאז יד ןוֿפ גנוריגער ַא

 סָאר "סא ןּוֿפ רעטסירפ יד ןענייז סע רעכילרהע סָאװ

 ,ןָאיצקַאר סבא עכולטֿפַאשנעסיװ יד .,ייז ןער עוו רעכילרהעֿפעג

 -טקַארטס ַא עגיטֿפנינרעפ .ַא ויא ,טגַאזעג ןיוש בָאה ךיא יו

 ,ןעבעל | א גירגעוומיונ זיא יי ָההיִא-ןיא המא ,ןָאיצ

 ןעק;יז 0 לעטשרָאֿפ עשיטערָאהעט יד זיא ּיז עֶכלעוו ןוֿפ

 יי ןוֿפ ןערעוו טעטיילעג 6 ןעמּונעגֿפױא זּומ יז ןּוא

 רערנעפע ןַא - ויא-- טא םקַאַממ עשיטסילַאעּהיא יד
 .ןעבעל םער ףיוא .טזייל ןּוא טעטכינרַאֿפ רעכלעוו .,טֿפג

 ןּוא ןעגיובעג ןערעװ ןעק עטרהעלעג י ר ץילָאטש רעד
 זיא .רעכלעוו .,ןנ יי יד ןּוֿפ ץלָאטש רעד .ןעכָארְּבעג
 ןוא טרַאה ויא ,רעכילטעג ַא רּונ ,רעבילנעזרעפ .ַא טינ
 רעבָא טעװ רע .,ןעברַאטש וומ ןּוא ןעק רע ..םַאזנְייבנּוא
 ןעטצעל - ןייז . טימ . ןּוא - ,ןעֿפרַאװ רעטנוא טינ ךיז .לָאמּנייק

 ןעשנעמ .יד .ןעכַאטמ ּוצ ןעריבורּפ . ךאנ ;רע עוו גּוצ-םעַהטַא



 ןעביוקנ ןוֿפ טַאטלװער רעד  .טָאנ ןייז ּוצ ןעֿפַאלקש רַאֿפ
 ףפמּואירט רעד טייצ רעכיילגוצ ןּוא ,ײרעֿפַאלקש רעמיא ויא
 ,םּומוילַאירעטַאמ ;עטסלַאטורב ןּוא ןעטיסכילסעז םעד ןוֿפ

 - אש? א 0 40 ח 2 וה

 ןּוא ךרּוד זיא ,רּוטַאנ עדנעבעל עצנַאג יד יװ ,שנעמ רע
 טײקגיהעֿפ ירד ,קנַארעג רעד .ןנ

 -רעניא ןּוא עכילרעסױא ןעטכַארטעב ּוצ ןעקפעד 3 צ
 יז יז שאו ,יד

 א ַא

 ןּוא יי יד טימ-ענייא ןעכַאו ןעבײלגרעֿפ ּוצ ,טֿפַארק

 ןייא-ןיא - ,ץינעני לעטניא יר יא סָאד -- ייז ןעריציֿפיסַאלק

 רעצנַאנ רעונוא ןוֿפ עֿפעשעב רעניצניא רעד ,טרָאװ

 ימ םעד ןּוֿפ  טֿפַאשנעגייא יר זיא עכלעוו ,טלעוו רעלעעריא

 = ַ טָא / 7

 ןַײלַא ךיז רַאֿפ ןעק שנעמ רעדעי סָאװ ןּוא ,ןעכָארּפשעג
 שי ו | - .ןעבעל ןייז ןוֿפ טנעמָאמ ןערעי ןעניֿפע גסיוא

 עטסגירעדינ יד וליּפַא ןעסָאלשעגסױא םינ ,הויח עלַא ןיא
 ץנעגילעטניא ןּוֿפ דַארג ןעסיװעג ַא רימ ןעניֿפעג ,ןימ םעד ןוֿפ
 עשיריהט יר סָאד םינימ יּד ןוֿפ ןעייֵר יד ןיא ןעהלז רימ ןּוא
 יר סָאװ ,תעסע-ג ץלַא טרעוו ,ךיז טלעקיווטנע {ינעגילעטניא
 םעד ּוצ רעּכילנהע ץילַא זיא רעפרעק רהיא ןיא זיא היח
 ער ןיא רּונ רעבָא ,ןעכילשנעמ
 טימי סָאר ,ןָאיצקַארטסבַא ןּוֿפ טכַאמ: ַא זַא ץינעגילעטניא יה

 .קַארעג רעד זיא ןּוא ןערעװ ןעֿפּורעג סע |
 עגיצנייא יד יא עכלעװ ,גנורהַאֿפרע עכישלעװלַא יד

 טכיירגרעד ןײלַא--.ןעשנעמ ם



 81 טַאטש רעד ןוא; טָאג

 ערעי סָאד ,םּורָאד ונּוא טגייצ ,ןעסיוו רעונּוא ןוֿפ עלעווק
 -על ןעבלעוו דנעגריא ּוצ טעטֿפעהעב רעמיא זיא ץנעגילעטניא
 יד ןוֿפ טֿפַארק יד ,טײקרַאטש יד סָאד ןּוא ,רעפרעק ןעגידעב
 עגיסעמסינטלעהרעֿפ יד ןוֿפ בָא טגנייה ןָאיצקנוֿפ-סנעבעל
 יד ןּוֿפ טַאטלּוזער רעזיד ,םוינַאנרָא םעד ןוֿפ טײהנעמָאקלָאֿפ

 יד ּוצ רַאבדנעװנָא רָאנ םינ זיא גנורהַאֿפרע עכילטלעוו לֵא
 יד ןיא ךיוא יז ןעניֿפעג רימ ; תויח ןּוֿפ םינימ ענעדײשרעֿפ
 טגנייה טֿפַארק ע עילאי ןּוא ץנעגילעטניא סעמעוװ ,ןעשנעמ
 ערענעלק רעדָא ערעסערג יד ןוֿפ רהָאלק ןּוא טסעֿפ ױזַא בָא
 םלַא ,עסַאר ַא סלַא ןעמוינַאגרָא ערעייז ןוֿפ טייהנעמ א

 זיא סע סָאד ,ענלעצנייא סלַא ןּוא סַאלק ַא םלַא ,ןָאיצַא
 ,םער ףיוא ןעלעטשּוצבָא 0 ייל ךיז גיטיונ טינ

 שנעמ ןייק סָאד ,רעכיז סע ויא טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ
 -עגבָא ,קנַאדעג םענייר יװ ךַאז ַאזַא ןהעועג טינ ךָאנ טָאה
 דנעגריא ןּוֿפ רעדנוועב ,עמרָאֿפ עלעירעטַאמ ַא ןּוֿפ טרעדנּוז
 טָאה שנעמ ןייק בױא רעבָא .רעּפרעק ןעגידעבעל ןעּכלעװ
 -עגנָא אה ןעשנעמ סָאר ,סע טמּוק יװ ,ןהעזעג טינ םע
 ןעויד ןּוֿפ טקַאֿפ רעד ? ץנעטסיוקע ןייז ןיא ןעביולג ןעביוה

 יו - ,ןײמעגלַא יװַא טינ זיא רע בוא ןּוא ,רעכיז ויא ןעביולג
 רע ויא ךָאד רעבָא ,ןערידנעטערפ ןעטסילַאעדיא עלַא יד
 רע טנידרעֿפ רעכלעזַא לא ןּוא ,טעטיײרברעֿפ קרַאמש רהעז
 -יולג רענײמעגלַא ןַא ,טײקמַאזקרעמֿפױא עטסגניירטש רעזנּוא
 םּולֿפנײא ןעקרַאטשּוצ ַא טָאה ,ןייז טינ לאז רע שירַאנ יװ ,ןעב
 ןענעק ךיז ןעלָאז רימ סַאד ,ןעשנעמ יד ןוֿפ צו םעד ףיוא
 ,ןערירָאנגיא ּוצ םהיא ןעניגרעֿפ

 -ֿפנינרעֿפ רהעז זיא ןעביולג עו ןּוֿפ גנורהעלקרע יד ךָאד
 רעדניק ןּוֿפ ןעבעגעג ונּוא טרעוװ סָאװ ישי רעד ,גימ

 סָאװ ,רענעמ ןוֿפ לָאמ סעכנַאמ ןוא רענעמ עגנּוי ןּוֿפ |
 רעד םָאד ,ונּוא טנייצ ,ןערהָאי ערעטלע יד ןיא ןיוש ןענייז
 ַא רַאֿפ ןעטײקגיהעֿפ עגיטסייג ענייז ןעביורבעג ןעק שנעמ

 םּורַאװ ,גנונעבער בָא ךיז טינ רע רעדייא ,טייצ ער

 וש

 יש 4. 4 שי

 יו += = 3. יי
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 ןעטײברַא ןעזיד דנערהעוו .שרעדנַא טינ ןּוא ױזַא טקנייד רע
 -רהעוו ,טסבלעו ךיז רעביא טסּואװעבנּוא ,קנַאדעג םעד ןוֿפ
 עגיבױלג רעדָא עגידלּושנּוא יד ןּופ טייקגימעהט עזיד רנע
 ןּוֿפ טלעגנירעגמּורַא ,שנעמ רעד ךיז טֿפַאשעב ,ץנעגילעטניא
 טפּוטשעג ,טלעװ רעטרעטנָאלּפרעֿפ רהעז ,רעכילרעסיוא רעד
 ַא ןעטייקגידנעוטױנ עכַאֿפליֿפ ענייז ןּוא ןעבעל םעד ןּוֿפ
 ןענייז עכלעװ ,ןעעדיא ןּוא ןעגנולעטשרָאֿפ להָאצ עסיורג
 ןענייז עּכלעװ ןּוא ןעמָאקלָאֿפנּוא רהעז עזייוו רעגידנעוומיונ
 ,ןעכַאז יד ןּוֿפ טייקכילקריוו יד ּוצ גנַאלקנײא ןיא סָאװטע רּונ
 -עּב םעד ןַאד גידנעבָאה טינ .ןעקירדּוצסױא ןעכּוז יז עכלעוו
 םינ ,טייקגיטעהט-ץנעגילעטניא א ןייז ןּוֿפ יומא
 -עב ןּוא ןעֿפַאשעב טָאה ןײלַא רע סָאד ,ןַאד ךָאנ גידנעסיוו
 ,ןעיזַאטנַאֿפ עויד ,ןע טי שרָאֿפ עזיד ,רעטייוו וי טֿפַאש
 וּומ ,גנּומַאטשבָא עכילשנעמ רעייז ךילצ נעג גידנערירָאנגיא
 ןּוא ןַא ןעכַאז סלַא ןעטכַארטעב עזייוװ רעגידנעווטיונ ייז רע
 -נּוא ירא ןענייז סָאװ ,ןעבַאז עכילקריוו סלַא ,ךיז ריֿפ
 טסבלעז ךיז רַאֿפ ןעריטסעזוסקע עכלעוו ,םהיא ןּוֿפ גיגנעהבַא
 בלעו ךיז ןיא ןּוא

 -סױרַא ,רעקלעֿפ עוויטימירפ יר ןעבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא טָא
 -עב , 6 שא עשיריהט רעייז ןּוֿפ םַא

 רעב ר ןיוש ייז גירנעבָאה .רעטעג ער ן

 יז םָאר ,םעד רעניא טסּואװעב גידנעייז טינ ןּוא ן
 יז ןעבָאה ,רעֿפעשַאב :: איש ערעייז ןעוו ֶ

 .ןערעטעגרעֿפ ּוצ עסינֿפעשעב ענעגייא ערעייז
 רעסערג ליֿפ ,סנעזעװ עכילקריוו סלַא יי גידנעטכַארטעב

 יז ּוצ ןעבירשעגּוצ ייז ןעכָאה ,טסבלעז ךיו ןּוֿפ רע
 ערעיײז סלַא טנעקרענַא ךיז ןעבָאה א טייקגיטכ

 יד יװ ,לענש יװַא .ןעװַאלקש ערעייז ס א ,עסינֿפעשע
 ,העטעג יר ןערעװ ,ךיז ןעלקיװטנע ןעעדיא עכילשנע
 יװ ,סערערנַא סָאװטע ןעוועג טינ לטנייק ןענייז עבלעוו
 גנוקעלּפטנַא עשיטעָאֿפ יר ,עלַאעריא יד ,עשיטסַאטנַאֿפ יד

 ,טס
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 -לַאעריא רהעמ ןּוא רהעמ ץלַא ,דליב ןעטהערדעגמּוא יַא ןוֿפ
 -גנַאל ןַאד ,ץלָאה רעקיטש עטסָארפ יז ןענייז רעהירֿפ .טריזי
 רעסיוא ןעריטסיזקע עכלעוו ,רעטסייג ענייר ייז ןערעװ סַאז
 רעד ןּוֿפ גנַאג םעד ןיא ךילדנע ןּוא ,טלעוו רערַאבטכיז רעד
 םענלעצנייא ןַא ןיא טלעדנַאװרעֿפ עלַא יז ןערעוו ,עטכישעג
 ,טסייג ןעטּולָאסבַא ,ןעגיבייא ,םענייר ַא ,ןעזעוו ןעכילטעג
 ,ןעשנעמ יד ןּוֿפ רעֿפעשעב רעד ןּוא רעטסיימ רעד

 ַא ,עשלַאֿפ רערָא ע'תמא ןַא ,גנּולקיוטנע רעדעי ןיא
 טֿפַאשלעזעג רעצנַאג ַא ןּוֿפ ,עטכארטעגסיוא רעדָא עכילקריוו
 ,םירט רעטשרע רעד רעמיא סע זיא ,םענלעצנייא ןַא רעדָא
 סָאװ ,סע זיא טקַא רעטשע רעד ;ןייּפ ןּוא הימ טסָאק סָאװ
 -עג לָאמניײא ןיוש גנַאֿפנָא רעד זיא .רעטסרעווש רעד זיא
 ןעבכילריטַאנ ץנַאג ַא ףיוא ערעדנַא סעלַא ןיוש טמּוק ,טכַאמ
 .ץנעװקעזנַאק עגידנעווטיונ ַא םלַא ,ןּפוא

 גנולקיװטנע עשירָאטסיה יד ןיא טירש רעטסרעווש רעד
 ךָאנ טלַאה עכלעוו ,תעגושמ סנָאיגילער עכילקערש עויד ןוֿפ

 ןעועג ויא ,דנַאמשרעֿפ רעונּוא טרעטסניֿפרעֿפ טציא זיב :

 .רעכילקריוו רעד ץּוח ַא טלעװ עכילטעג ַא ןעלעטשּוצקעװַא
 ךילריטַאנ יװַא זיא סָאװ ,תעגושמ ןּוֿפ טקַא רעטשרע רעזי

 ' ׂ -עגסיױוא םינ והיא .םייהשנעב רעד עטכישעג רעד ןיא נירנעװ
 ליֿפו םינ סייוו ךיא .פאלק ןייא טומ ןערָאװענ טרהיֿפ

 ןעלקיווטנע ּוצ םּוא ןעוועג גיטיונ סע ןענייז עטרעדנּוהרהָאי 1

 ! ןּוא ? !ודנעשרעה םעד רַאֿפ סהיא ןעכַאמ ּוצ ןּוא ןעביולג ןעזיד
 -נייא רעבָא ,ןעשנעמ ןוֿפ ןעטיז עלַאיצָאס יד ףיוא םּולֿפניײא
 א א ןערָאװעג רע ויא ,טלעטשעגטסעֿפ ןיוש ךיז רע טָאה לָאמ
 םביילק סָאװ ,העגושמ ַא יװ ,םּוג ױזַא טקנופ גיטכעמלַא ױזַא
 ענושמ ַא ,ש"ב םּוצ םמהענ .ּפָאק סמענייא ןיא ןײרַא ךיז
 רַאֿפ סָאװ ףיוא סיוא טינ טכַאמ ---
 יֿפעג טעװ רהיא ןּוא-- עגושמ ויא ןַאמ
 ן : 1 1 ךיז טָאה סָאװ ,עעריא עסקיֿפ ןּוא עלעקנּור

 4 5 וש
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 עטסכילריטַאנ יד ןייז ּוצ סיוא םהיא טהעז ,ךרַאמ ןייז ןיא
 עכילקריוו יד ,טרעקעגמּוא ,סָאד ןּוא ,טלעוו רע ןיא ךַאז
 םהיא ןעהעו ,תעגושמ ןייז ןעכערפשרעדיוו עכלעוו ,ןעכַאז
 זיא ןָאיגילער : םּוג ,ןּונ ,שירַאנ ןּוא ךילרעכעל ןייז ּוצ םיוא
 זיִא יז לייוו ,גיטכעמ רהעמ טסער ,תעגושמ עויטקעלָאק ַא
 ןעטסטייוו םעד ןיא זיא גנַאֿפנָא רהיא לייװ ןּוא ,לענָאיצידַארט
  ןעגנּורדעגנײרַא יז זיא תעגושמ ןעסַאמ ַא סלַא ,םּוהטרעטלַא
 -טַאװי-פ ןיא ןעכילטנעֿפע םעד ןּוֿפ שינעֿפיט עמַאס יד ןיא
 ,ןעגָאז ּוצ ָאז ,ןערָאװעג זיא יז ;ןעשנעמ יד ןּוֿפ ןעבעל ןע
 טרעװ שנעמ רערעי ,עסַאמ יד ןוֿפ קנַאדעג רעד ,המשנ יד
 ןייז ןוֿפ גָאט ןעטשרע םעד ןוֿפ טלעקיוועגנייא רהיא ןיא
 רע ,ךלימ סרעמּומ ןייז טימ ןייא םהיא טגיוו רע ; ןעבעל
 -עב ןיא טמּוק רע סָאװ טימ סעלַא ךרּוד ףיא רהיא טמהענ
 -סיוא ױזַא טרעװ רע ,טהעז רע סָאװ םעלַא ךרּוד ,גנורהיר
 ױװַא ןּוא ,טעטֿפיגרַאֿפ יװַא ,רהיא ןּוֿפ טרהענעג ךילסילש
 -עּפש סָאד ,ןעזעוו רעצנַאג ןייז רהיא ןּוֿפ טרעוו ןעגנורדכרוד
 0 םנננּוקנייד  ןייז ןייז טינ לָאז סע גיטכעמ יװ ,רעמ
 ךיז םּוא ,ןעגנּוגנײרטשנָא עטרעהרענּוא ןעכַאמ רע ּוּומ
 א ןיא טינ רע ויא ןַאד רַאנָאז ןּוא ,רהיא ןּוֿפ ןעײרֿפעב
 ,ךײרגלָאֿפרע

 ויא ,טלעו עכילטעג יד ,טלעװ עכילריטַאנרעביא יד ןעוו
 סגנולעטשרָאֿפ יר ןיא ןערָאװעג טסעומשעגנייא לָאמניײא
 -רעֿפ יד ןּוֿפ גנולקיווטנע יד ןיוש זיא ,ןעשנעמ ןוֿפ טֿפַארק
 -טױנ ןּוא עשיגָאל רהעז א ןעמעטסיס עועיגילער ענעדיש
 -קעלָאק יד טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא טָא ,ץנעווקעזנָאק עגידנעוו
 ,ןָאיגילער ךיז טֿפּור סָאװ ,תעגושמ עשירָאטסיה יד ןּוא עווימ
 נירנעּכַאמכרּוד ,םּומוישיטעפ םעד ןוֿפ ךיז טלעקיווטנע
 םעד ּוצ זיב (יירעטעג ליֿפ) סּומזיאעהטילָאּפ ןּוֿפ ןעֿפוטש עלַא
 ,(יירעטעגנייא) םּומזיאעהטָאנָאמ ןעכילטסירק

 עועיגילער ןּוֿפ גנולקיווטנע יד ןיא פערט רעטייווצ רעד
 ַא יװ ,םעד ךָאנ רעטסרעװש רעד לעֿפײװצ ןהָא ,סנעביולג
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 ןעוועג זיא .,ןערָאװעג טעדנירגעג ןיוש זיא טלעוו עכילטעג
 -ָאנָאמ םּוצ םויאעהטילָאפ ןוֿפ גנַאגרעביא רעזיד טָא עדַארג
 ןעדייה יד ןּוֿפ סּומוילַאירעטַאמ ןעעזיגילער םעד ןּוֿפ ,םזיאעהמ
 -דנייה יד ,ןעטסירק יד ןּוֿפ ןעביולג ןעשיטסילַאּומיריּפס םעד ּוצ
 ---קיטסירעטקַארַאכ טפיוה רעייז זיא סָאד ןּוא--רעטעג עשינ
 עלַאנָאיצַאנ ךילסילשסיוא ןעווענ ץלַא רַאֿפ רעהירֿפ ןענייז
 עזייוו רעגידנעווטיונ ייז ןעבָאה ,להָאצ ןיא ליֿפ רהעז .רעטעג
 :רעטקַארַאכ ןעלעירעטַאמ רעגינעוו רעדָא רהעמ ַא טַאהעג
 לייוו ,ךיײרלהָאצ ױזַא ןעוועג ןענייז ייז ,טגָאזעג רעסעב רעדָא
 ַא ויא טײהנערישרעֿפ לייוו ,לעירעטַאמ ןעוועג ןענייז יז
 עשינרייה יד ,טלעוו רעכילקריוו רעד ןּוֿפ טֿפַאשנעגייא עגיטיונ
 ןוֿפ ץַאזנעגעג רעגנערטש רעד ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז רעמעג
 עקרַאטש ַא ןעוועג רּונ ןענייז ייז ,עשינֿפעשעב עבילקריוו יד
 ,גנוביירטרעביא עשיטסַאטנַאֿפ

 טסָאקעג טָאה גנַאגרעביא רעזיד ליֿפױװ ןעסייוו רימ
 ּוצ ָאז ,רָאֿפ ךיז טימ טלעטש רעכלעוו ,קלָאֿפ ןעשיריא םעד
 יד ןּוא השמ ןעבָאה טכױמּוא ,עטכישעג עצנַאג ןייז ,ןעגָאז
 יא קלָאֿפ סָאר .טָאג ןעגיצנייא םעד םגידערפעג םיאיבנ
 ןיא ,יירעניד-ןעצעג עטלַא ןייז ןיא ןעלַאֿפעגקירּוצ רעמיִא
 עכילטע ןיא ןעבולג ןערעכילריטַאנ ליֿפ ןּוא ןעטלַא םעד
 ַא טַאהעג ןעבָאה סָאװ ,רעטעג עלעירעטַאמ ,רעטעג עטּוג
 רעגיצנייא רעייז ,ןײלַא הוהי .סעכילשנעמ םעפע ןּוא תושממ
 ךָאנ רעבָא ויא ,םיאיבנ יד ןּוא השמ ןוֿפ טָאג רעד ,טַאג
 רּונ טָאה סָאװ ,טָאג רעלַאנָאיצַאנ גערטש ַא ןעוועג ץלַא
 רעדָא ןענױלַאב ּוצ םּוא ,םעד  בילּוצ  םריטסיזקע
 ןייז ,רעגלָאֿפכָאג עיירט עניז  ןעֿפָארטשַאב
 טֿפֶא ,ןעטנעמּוגרַא עלעירעטַאמ טיט ,קלָאֿפ סעטלהעוורעסיוא
 טהעז עמ .,עמַאזױרג ןּוא עבָארג רעמיא ןּוא עשירַאנ רהעז
 ץנעטסיזקע ןייז ןיא ןעביולג רעד סָאד ,סױרַא טינ .רָאג ְךיֹוִא
 יד ןוֿפ ץנעטסױקע יד ןוֿפ גנונעקיילבָא יד ןעניימ לָאז
 טנעקיײלעגבָא םינ טָאה טָאג רעשידיא רעד ,רעטעג ערעהירֿפ
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 ךַאֿפניײא רּונ טָאה רע ,ןעטנערּוקנָאק עזיד ןּוֿפ ץנעטסיזקע ּוד
 ּוצ ןעניד לָאז קלָאֿפ סעטלהעוורעסיוא ןייז זַא ,טלעוועג טינ
 רעגיטכיזרעֿפיוא ןַא ןעוועג זיא .ַאװָאהעי .םהיא יװ ױזַא ,ייז
 :רעזיר זיא טָאבעג רעטשרע ןייז ,טָאג

 ןעבָאה טינ טסלָאז ּוד ןּוא ,טָאג ןייד ,רעה רעד ןיב ךיא,
 ,"רימ ןעגעג רעטעג ערעדנַא ןייק

 ַא .עבָארֿפ עטשרע יד ןעװעג וױלב ןַאד זיא ַאװָאהעי
 םענרערָאמ םעד ןּוֿפ ,ענעגנּולעג טינ רהעז ןּוא עלעירעטַאמ
 רעלַאנָאיצַאנ ַא זיולב ןעוועג זיא רע ,רהעמ ךָאנ .סּומזילַאעדיא
 -ַאנ וױלב ןייז טינ ןעק רעבָא ןעועװ רעטסכעה רעד .טָאג
 ,טייהשנעמ רעצנַאג רעד ןּוֿפ טָאג רעד ןייז זּומ רע .לַאנָאיצ
 ; ןעזעוו סעלעירעטַאמ ַא ןייז טינ ךיּוא ןעק "רעטשרעביוא, רעד
 ןייז וו רע ,ףָאטש ןעדעי ןוֿפ ץַאזנעגעג רעד ןייז וּומ רע
 ןייז ּוצ טלעטשעגסױרַא ךיז ןעבָאה ןעכַאז ייווצ .טסייג רענייר
 גנורעטסײגרעֿפ יד ןּוֿפ גנּוכילקריװרעֿפ יד רַאֿפ גיטיונ רהעז

 -ליב ךיז לָאז סע סָאד ,סנעטשרע :"ןעטשרעביוא , ןעזיד ןּוֿפ
 יד ןּוא ןענָאיצַאנ יד ּוצ ,ץַאזנעגעג ןיא טייהשנעמ יד ןעד
 עבלעוו גנּולקיװטנע ןַא ,סנעטייווצ ןּוא ,סנעביולג עלַאנָאיצַאנ
 -יא עשיזיֿפַאטעמ ןּוֿפ ,ןעטירשעגטרָאֿפ קרַאטש ןייז ןיוש לָאז
 טָאג ןעלעירעטַאמ ןעבָארג םעד ןעגיטסײגרעֿפ ּוצ םּוא ,ןעעד
 : | ,ןעדיא יד ןּוֿפ

 יד ןּוֿפ ןערָאװעג טרהיֿפעגסױא זיא גנּוגנירעב עטשרע יד
 ןוֿפ עטסיימ יד ןעמּונעגנייא ןעבָאה יז סָאװ ,טימרעד רעמיור
 טלעװ רעטלַא רעד טנַאקעב ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעדנעל יד
 ,ןעגנּוטכירנייא עלַאנָאיצַאנ ערעייז טעטכינרעֿפ ןעבָאה ןּוא
 ַאי ןוֿפ .גנוטכירֿפױא יד רַאֿפ ןעקנַאד סע רימ ןעֿפרַאד יז
 יד ףױא טָאג ןעטסכעהרעלַא ןּוא ןעגיצנייא םעד רַאֿפ חבומ
 עלַא ןּוֿפ רעטעג יד .תוחבזמ ערעדנַא עדנעזױט ןּיֿפ ןעניאּור
 ,ץַאלפ .ןייא ןיִא ןעבילקעגנעמַאוצ ,ןענָאיצַאנ עטגיזַאב
 סָאװ .ערעדנַא יד ענייא טעטכינרעֿפ גיטייזנעגעג ןעבָאה
 םעד ןּוֿפ גנּוגיטסײגרעֿפ יד ,גנּוגנירעב עטייווצ יד טגנַאלעבנָא



 87 טַאטש רעד ןוא טָאג
 0245," יי יא "ניר ריי

 :ירג וד ןּוֿפ ןערָאװעג טכילקריװרעֿפ זיא סָאד ,טָאג ןעשיריא
 ןערָאװעג טגיזעב ןענעייו יז רעדייא רעהירֿפ ליֿפ ךָאנ ,ןעב
 רהיא ןּוֿפ גנַאֿפנָא םעד ייב ןיוש ,דנַאלנעכירג ,רעמור יד ןּוֿפ
 -טעג ַא ןעמּונעגֿפוא רעדנעל:חרומ יד ןּוֿפ טָאה ;עטכישעג
 ןיא טלעצרָאװעגנײא טסעֿפ ןעװעג ויא עכלעוו ,טלעו עביל
 ענעי ןיא ,רעקלעֿפ ערעייז ןּוֿפ ןעביולג ןעלענָאיצידַארט םעד
 קרַאטש ןּוא טלעקיווטנע יז טָאה ,עדָאירעּפ רעשירָאטסיהרָאֿפ
 ןּוא .טלעוו עכילטעג עזיד ןעטעָאפ ערהיא ךרּוד טכילשנעמרעֿפ
 רהיא ןעבעל ּוצ ןעגנַאֿפעגנָא ךילקריוו טָאה דנַאלנעכירג ןעוו
 עגיטרַאֿפ ַא טַאהעג ןַאד ןיוש יז טָאה ,ןעבעל ןעשירָאטסיה
 -יגילער עלַא ןּוֿפ עטסלעבָאנ ןּוא עטסשיטַאפמיס יד ,ןָאיגילער
 -ער ַא יװ ,םייוו ױזַא ,טריטסעזקע לָאמַא ןעבָאה סָאװ ,ןענָא

 -מיס ןּוא לעבָאנ ןייז ןע עק ---ןעגיל ַא טסייה םָא
 טינ טָאה רנַאל ןייק ןּוא --- רעקנייד עסיורג ערהיא ,שיטַאּפ
 יד ןענוֿפעג ןעבָאה --- דנַאלנעבירג ןּוֿפ ערעסערג ןייק טַאהעג
 ןעצרַאה םעד ןיא רּונ טינ ,טלעטשעג-טסעֿפ טלעװ עבילטעג
 םלַא ,טסבלעו ךיז ןיא ךױא  רּונ ,קלָאֿפ ןּוֿפ קנַאדעג ןּוא
 ןעבָאה ךילריטַאנ ןּוא ,ןעקנעד ןּוא ןעלהיֿפ ןּוֿפ טײהנָאװעג יַא
 ,םענייא םלַא ,טקנּופ סגנַאנסױא ןַא םלַא טכַארטעב סע ײז
 -םיד ןּוא ןעטכַארט טינרָאג ןיוש ףרַאד ןעמ ןעכלעוו רעּביא
 ערעייז ןעוָאלעג ייז ןעבָאה ןעיֿפָאזָאליֿפ ערעייז ןיא ,ןעריטּוק
 ןעסָאלשעגנָא ךיז ןעבָאה ןּוא ,טייז ַא ןָא ןעצנַאג ןיא רעטעג
 ,גיבייא ,גיטכעמלַא ,רַאבטכיזנּוא ןייא ,עעריא עבילטעג יד ןָא
 עשיבירג יד .טסײג רעכילנעורעפנּוא ןּוא רעמּולָאסּבַא
 ןעוועג ןענייז ,ןעדיא יד יװ רהעמ ליפ ,ָאולַא  רעקיזיֿפַאטעמ
 רּונ ןעבָאה יד ,טָאנ ןעכילטסירק םעד ןּוֿפ רעֿפעשעּב יד
 רעייז ןּוֿפ טייקכילנעורעפ עלַאטּורב יד רהיא ּוצ טגיילעגּוצ
 ,הֹוהי

 ָאט ַאל פ רעכילטעג רעד יװ .,םֹוינעג רעסיורג ַאזַא סָאד
 ַא ןוֿפ טייקבילקריװ יד ןּוֿפ טגייצרביא טּולָאסבַא ןייז לָאז
 גיטכעמלַא יװ ,רנעקעטשנָא יװ .,ונּוא טגייצ ,עעדיא עבילטעג
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 ולפא תענישמ רעזעיגילער רעד .ןּוֿפ ןָאיצירַארט יד ,זיא יז
 טינ  רימ ןעֿפרַאד םעד רעסיוא ,ןעשנעמ עביידטסייג יד ףיוִא
 טָאה טייצ רעונּוא ןיא רַאגָאז לייוו ,םעד רעביא טניוטשרע ןייז
 םריבּורפ ,לע גע ה םּוינעג רעשיֿפָאוָאליֿפ רעטסערג רעד
 ץועיגילער יד ,ןָארהט ןעשלעמיה רעייז ףיוא ןעטכירוצֿפױא
 רעכילקילגנּוא ,טעטכינרעֿפ טָאה טנַאק עכלעװ ,ןעעריא
 ַא ןּוא ענעמָאקלָאֿפ רהעז ןייק .טינ קיטירק ַא טימ ,עוייוו
 טיײברַא ןייז טימ לענעה סָאד ,המא ויא סע .עלעקנּוד ּוצ
 רע סָאװ ,עטצעועגנעגעגטנע סָאד טקנּופ טרהיֿפעגסױא טָאה
 ףױא טָאנ ןעטּו םעד טעטױטעג טָאה רע .טלָאװעג טָאה
 עזיד ןּוֿפ ןעמּונעגקעװַא טָאה רע .ןפוא ןעטסכילדנירג םעד
 ןייק ןענייז ייז זַא ,גירנעוייועב ,טייקכילטעג רעייז ןעעריא
 ןּוֿפ עסינֿפעשַאב יד יװ ,סערעדנַא סָאװטע ןעוועג טינ לָאמ
 ,עטכישעג יד ךרּוד טֿפױל סָאװ ,קנַאדעג ןעכילשנעמ םעד
 עלַא ּוצ עדנע ןַא ןעכַאמ ּוצ םּוא .טסבלעז ךיז גידנעכּוו
 רע סָאד ,טלהעֿפרעֿפ סָאד רּונ רע טָאה ,ן'העגּושמ עזעיגילער
 ,רעטרעװ עֿפרַאש ןיא טקירדעגסױא טינ קנַאדעג ןעויד טָאה
 ןּוא ןייא ןיא טעמכ רעטעפש ןערָאװעג טגָאזעג ןענייז עכלעוו
 לָאמניײק ןעבָאה עכלעוו ,רענעמ ייווצ ןּוֿפ טייצ רעבלעזרעד
 ףַאברעייֿפ גיוודּול -- ןעטייווצ ןּוֿפ רענייא טרעהעג טינ
 טסּוגָא ןּוא לעגעה ןּוֿפ רעטכינרעֿפ ןוא רעליש רעד
 ןוֿפ עיֿפָאוָאליֿפ עוויטיזָאפ יד ןוֿפ רעדנירג רעד טנַאק
 ,ךײרקנַארֿפ

 -ָאגע רעבָארג ןּוא רעכילנעזרעפ רעד ןענייז ןפוא .ַאזַא ףייא
 -םּורב רעגינעװ טינ יר ,הוהי ןעשעדיא םעד ןוֿפ םּומזיִא
 -יזיֿפַאטעמ יר ןּוא רעמיור יד ןּוֿפ טֿפַאשרעה עבָארג ןּוא עלַא
 ָםימ  טשימרַאֿפ ,ןעכירג יד ןּוֿפ ןענָאיצַאלּוקעפס עלַאעריא עש
 ַײּתר יד ןעוועג ,רעדנעל חרומ יד ןּוֿפ סּומוילַאירעטַאמ םעד
 -יפס יר טערליבעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנעמעלע עשירָאטסיה
 ,ןעטסירק יד ןּוֿפ ןָאיגילער עשיטסילַאוטיר

 עלַאנָאיצַאנ יד רעביא ןעבױהעגֿפױא םרעװ סָאװ ,טָאג ַא
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 ןיז ןעסיוועג ַא ןיא זיא ןּוא רעדנעל עלַא ןּוֿפ טייהנעדישרעֿפ
 ןייז עזייוו רעגידנעווטיונ זּומ ,ייז ןּוֿפ גנּונעקיילּבָא עטקעריד יד
 ןעבָאה רימ יֹוו ,רעבָא .ןעזעו רעטקַארטסנַא ןַא ,רעגיטסייג ַא
 ַאזַא ןוֿפ ץנעטסיזקע רער ןיא ןעביולג רעד ,טגָאזעג .ןיוש
 ןערעװ טנָאקעג םינ טָאה-- ךַאז ערעװש רהעז ַא---ןעועװ
 ןעגנַאל ַא ןהעגברוד טוומעג טָאה -ע ,להָאמ ןייא טימ ,גנילצולפ
 ןּוֿפ רנעה יד ןיא גנולקיווטנע  ןּוא ןעגנּומײרעברָאֿפ ןּוֿפ .גנאג
 עטשרע יד ןעװעג ןענייז עבלעו ,רעקיזיֿפעטעמ עשיבירג יד
 -טעג יד .עעדיא עכילטעג ַא ןּוֿפ ף'רגענ םעד ןעלעמשּוצמכעֿפ
 יד ןּוֿפ ןערָאװעג ןעֿפַאשעב ןּוא יעֿפירגעב ויא סָאװ ,טייקביל

 -יגָאל רעד ,טייקבילטעג עכיינעזיעּפנוא ןַא ןעוועג זיא ןעבירג
 ּוצ גיהעֿפ גידנעייז טינ ,רעכױיֿפַאמעמ רעטסנערע ןּוא רעש
 ןעגנּואווצעג ךיז טלהיֿפעג טָאה ,טָאג ןענילנעזרעּכ ַא ןעֿפײרגעּב
 ּוצ יירד ןוא םנייא ןייז לָאז סָאװ ,טָאג ַא ךז ןעלעטשוצרָאֿפ
 -טּורב םער ןיא ןערָאװעג ןענוֿפעג זיא רע ,םייצ .-עבלעזרעד
 ןעלַאנָאיצַאנ םעד ,ַאװָאהעי ןעמַאזיורג ןעגיטכ ו-טסבלעז ןעלַא
 -סילשסיוא םעד ץָארט ,רעבָא ןעריא יד .ןעריא יד ןוֿפ טָאג
 ערעדנַא ןוֿפ יז טעריישרעטנּוצ סָאװ ,טסיינ ןעלַאנָאיצַאנ ןעכיל
 רער ןיא ןערָאװעג ןענייז ,ןעטייצ ערעזנּוא ןיא רַאגָאז ןענָאיצַאנ
 -עג ן} רָאבעג זיא סּוטסירק יי ,-עהיוֿפ ליֿפ ךָאנ טייקבילקריוו
 עגינייא .םלעוו רעד ןוֿפ קלָאֿפ עמסלַאנָאיצַאנרעטניא סָאד ןערָאװ
 ןּוֿפ ןעבירמעגנָא -העמ ליֿפ רעבָא ,ענעגנַאֿפעג םלַא יז ןוֿפ
 רעי ז .וֿפ גּוצ- טפױה ַא וי + סָאי ,לעדנאה בּוצ טֿפַאשנעדיײל רעייז
 -רעביא ,רעדנעל עלַא ןיא טיירפשּוצ ךיז יז ןעבָאה ,רעטלַארַאּכ
 ,ה'הי רעייז ןּוֿפ גנורעטעגיַאֿפ ירד ךיז םימ גידנעגניירכטימ לַא
 רע רהעמ סָאװ ,רעייוט ץלַא ןערָאװעג ןענייז יז ןעמעוו וצ
 ,ןעזָאלרעֿפ ייז טָאה

 ןעד יא יד ןוֿפ טָאג רעבילקערש רעד טָאה עירדנַאכקעיַא ןיא
 םיײקכילמעג עשויֿפַאטעמ יד טמ טֿפַאשטנַאלעב טכַאמעג
 עויר ןוֿפ ןּוא ,טַאהעג הנוהח רהיא םימ טָאה רע ,ָאטַאלּפ ןוֿפ
 .יעטסייק יד ןוֿפ טָאג רעד ןערָאװעג ןערָאכעג זיא הנותח
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 יי, ימי דיזע רעדע דרש ווו די ראו דרש היד זי דיי דיר רסששקייי

 ?טכּורֿפ ןעכַאמ יז ןּוא ןעטנעמעלע עזיד ןעגינייארעֿפ ּוצ םּוא
 -לעיו ןהָא ,טקַאֿפ רעגידעבעל ַא גידנעויטיינ ןעוועג זיא ,רַאב
 עטרעדנּוהרהָאי עליֿפ -ַאֿפ ןעבילברעֿפ ךאנ ןעטלָאװ  ייז ןעכ
 טלהעֿפעג טינ טָאה טקַאֿפ רעזיד ; ןעטנעמעלע ערַאנטכּורֿפנּוא
 יד ,ערנַאפָארּפ יד ןעועועג ויא סָאד ;םּוהטנעטסירק םעד
 טעמכ ןעסייוו רימ ,טסירק ןוֿפ טיוט רעד ןּוא טֿפַאשרעריטרַאמ
 ןיא םהיא ןעגעװ סעלַא ; טייקבילנעורעּפ עויד ןּוֿפ טינרָאג וי
 ,טֿפַאהלעבַאֿפ ױזַא ןּוא דנעכערפצרעדיוו ױזַא זיא םּוילעגנַאװעו
 ןּוא עכילקריו עגינייא ןעביילקסיױא םיוק ןענעק רימ םָאד
 זיא רע סָאד ,רעכיז ויא סָאד רעבָא ,עגיצרעטקַארַאכ עגיטכיוו
 -טסיירט ןּוא דניירפ.רעד ,עמערָא יד ןּוֿפ רעגידיירפ רעד ןעוועג
 ןעװַאלקש יד ןּוֿפ ,ערנעסיוונּוא יד ןּוֿפ ,עכילקילגנּוא יד ןּוֿפ רע
 ?עג רע זיא טפיוהרעביא עטצעל יד ןוֿפ ןּוא ,ןעױרֿפ יד ןּוֿפ ןּוא
 ּוצ ןעבעל ןעגיבייא ןעכָארּפשרעֿפ טָאה רע ,טבילעב רהעז ןעוו
 עהנעדייל יד ןּוֿפ להָאצ יד ןּוא .ןעטנּוא ָאד ןעדייל סָאװ ,עלַא
 יד ןּוֿפ ןערָאװעג ןעגנַאהעגֿפיוא רע זיא ,ךילריטַאנ ,סיורג זיא
 -רֶא עכילטנעֿפע ןּוא לַארָאמ עיעיציֿפָא יד ןוֿפ רהעטשרָאֿפ
 ענייז ןּוֿפ רעליש יר ןּוא רעליש ענייז ,טייצ רענעי ןּוֿפ גנונעד
 עלַא ןיא ערהעל ןייז ןעטײרברעֿפ ּוצ ןעגנּולעג ויא רעליש
 לַארעביא ,עטלַא יד ּוצ טנַאקעב ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעדנעל
 סמערָא עמלעטשעגסיוא טימ ןערָאװעג ןעמּונעגֿפױא ייז ןלנייז
 יד ןענייז  סָאװ ,ייווצ יד -- ןעורֿפ יד ןּוא ןעװַאלקש יד ןוֿפ
 ,ךילגלָאֿפ ןּוא ,ערנעדייל עטסיימ יד ,טקירדרעטנּוא עטסיימ
 רַאֿפ ,טלעוו רעטלַא רעד ןיא עסַאלק עדנעסיוונּוא עמסיימ יד
 רעד ןיא טכַאטעג ןעבָאה ייז סָאװ (םירג) ןעטיזלעָארּפ עליֿפ
 ךיוא סע יז ןענָאה טלעװ רעטנערעלעג ןּוא רעטריגללעווירּכ
 רעייז .ןעױרֿפ יד ןּוֿפ סּולֿפניײא םעד ןעקנַאדרעֿפ ּוצ טַאהעג
 -נּוא יד ןעשיוװצ ןעבירטעג יז ןעבָאה עדנַאגַאּפָארּפ טפיוה
 ,עטגירערינרע ןּוא עטקירדרעטנּוא יד ,עכילקילג

  ןּוֿפ ןָאילעבער עטסגיטכיוו ןּוא עמשוע יד ןעוועג זיא סָאד
 ןעסיורג םעד ןוֿפ דֹוס רעצנַאג רעד .טַאײַאטעלָארּפ םעד
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 בינע מנוט דוב בעסטע באש לעדערנע ראקעט ערב עמ כעס נגורעזרז זעיר אר

 ,טקַאֿפ םעד ןיא ןעטלַאהעב זיא םּוהטנעטסירק ןּוֿפ ףפמּואירט
 .ַאלקש עטגירערינרע ןוֿפ טלעוו ַא ּוצ טרילעּפַא טָאה רע סָאד
 ןעצרּוק רהעז ַא ןּוֿפ ןעװעג רע טלָאװ ,סָאר טינ ןעוו --- ןעוז
 עשירַאנ רהעז ַא ןעװעג זיא ענייז ערהעל יד לייוװ ,ןעכעל
 לָאז יז סָאר ,ןעקנייד ןעכילשנעמ ןּוֿפ טקנּופדנַאטש םעד ןּוֿפ
 ,רענעמ ערנעקנייד ןּוֿפ ןערעװ ןעמּונעגנָא לָאמַא ןענעק

 ןעבעל ןעגירסלָאמַאד ן'טימ טײהנערירֿפּוצנּוא יד ,ךילקריוו
 -ילשעמ יד ןיא טלעצרָאװעגנייא ףימ רהעז ןייז טזּומעג טָאה
 ןּוא םיורג יו ןייז טסּומעג טָאה ןעטכַאמש רעד :ץרַאה עּכ
 ,טּולָאסבַא ןייז טזּומעג טָאה קנַארעג םעד ןּוֿפ טײקמערָא יד
 ן עכילטםירק םעד ןוֿפ טי י ןערעבױזַאֿפ ּוצ םּוא
 ,סניזנוא עלַא וֿפ ןיזנּוא ןעמסכילקערש םעד ,ןיזנּוא

 יד ןוֿפ גנונעקיילבָא יד ןעװעג רונ טינ ויא ערהעל עזיד
 ןענָאיצוטיטסניא עזעיגילער ןּוא עלַאיצָאס עשיטילָאּפ עלַא
 -רעביא עטּולָאסבַא יד ןעוועג ךיוא זיא יז ,,םּוהטרעטלַא  ןוֿפ
 ןעדעי ןּוֿפ ,דנַאטשרעֿפ ןעכילשנעמ םעד ןּוֿפ שינערעהק

 עבילקריװ יד ,ןעזעוו עגירעבעל סָאר .ןעקנייד ןעכילשנעמ
 רָאג םלַא ערהעל עויר ןּוֿפ ןערָאװעג טכַארטעב זיִא טלעוו
 ןוֿפ עֿפירגעב עלַא רעביא ויא סַאװ ,רעד ,טָאג רּונ ןּוא ,טינ
 ?קַארטסבַא עלַא ןוֿפ ןָאיצקַארטסבַא עזיד ,םייצ ןּוא םיור
 -לַא רעד ,רעגיבייא רעד ,רעכילקריוו רעד ןיא רע ,ןענָאיצ
 טרהעלקרע זיא טלעוו עכילקריװ עצנַאג יד .ןעזעוװ רעגיטכעמ
 רע טרעװ טינ-רָאג רעטולָאסבַא רעד ןּוא ,טינ רָאג םלַא
 אפיג ךַאז יד ןּוא ךַאז יד טרעוו ןעטָאש רעד ,סעלַא םלַא טרעלק
 א ַא יװ טעדניװשרַאֿפ

 רערנָאז ןיזנוא ןַא ןּוא הפצוח ַא ןעוועג זיא םָאד סעלַא
 ןעדנעבליוג םעד ןּוֿפ ףפמּואירט רעד ןעוועג ויא סָאד ;ןעכיילג
 עלעֿפ עליֿפ ןיא ןעוועג זיא סע ; קנַארעג םעד רעביא ןיז:ףפמומש
 טשיוטנע ,טריפמּורָאק ,דימ זיא סָאװ ,קנַארעג ַא ןּוֿפ עינָאריאיד

 רעד ךָאנ .גנּוכּוז עטסנערע ןּוא עבילרעה ַא ןיא ןעכָארבּוצ ןּוא
 ןעבײרמרעֿפ ּוצ םייקגידנעוומיונ יד ןעוועג זיא סָאד ,טײרהַאו
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 - - אטא עווו

 ,טֿפּפמּוטשעגבָא שיריהט ןערעוו ּוצ ןּוא קנַארעג ןעדעי ךיז ןוֿפ
 עטרעטַאמעגנייא יד ןוֿפ טלהיֿפעג טֿפָא ױזַא םרעוװ סָאװ
 ,עגיניזנּוא סָאד ןיא ךיא ביולג רּונ טינ, :ןעשנעמ ערנעקנעד
 -נּוא זיא סָאד לייוו ,רַאֿפרעד עקַאט טָא םעד ןיא ביולג ךיא
 עסיורג ערעזנּוא ןּוֿפ עליֿפ ןעקנער םעד בילּוצ טקנופ ",גיניז
 ןעשימ ןיא ,סּומוילַאומיריפס ןיא טייצ רעזנּוא ןיא רעקנעד
 ןעביולג יז ---? טייו ןהעג םּורַאװ רענָא---ךיז ןעהערד סָאװ
 ! טָאג ןיא ,םּוהטנעטסירק ןיא ץלַא ךָאנ

 ןּוֿפ רעד יװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןעטלַא םעד ןּוֿפ ןעביולג רעד
 -טסירק יד .ךַאֿפניײא ןּוא דנּוזעג ןעוועג זיא ,ןעגיטציא םעּד
 ןייז ּוצ םינ ,ץרַאה ןייז וצ טרילעפַא טָאה ַאדנַאגַאֿפָארּפ עכיל
 ;עסינֿפרידעב ענייז ,ןעגנּובערטש עגיבייא ענייז ּוצ ; קנַאדעג
 טָאװ ,דנַאטשרעֿפ ןייז ּוצ טינ ,ײרעֿפַאלקש ןייז ,ןעדייל ענייז
 ןעסיוו טנָאקעג טינ םּורַאד רָאנ טָאה ןּוא ןעֿפָאלשעג ךָאנ טָאה
 סָאר ןוֿפ עזייוועב יד ןּוא עכירפשרעדיװ עשיגָאל יד רעביא
 ,ןעסיוו ּוצ טריסערעטניארַאֿפ רּונ ןעוועג זיא רע ,עטּולָאסבַא
 ןּוֿפ ערנוטש ענעכָארּפשרעֿפ יד ןעמּוק ןוש טעװ סע ןעוו
 סָאװ .ןעמּוק םעװ טָאג ןּוֿפ ךיירגינעק יד ןעוו ,גנּואײרֿפעב
 ךיז רע טָאה ,עצעודנּורג עשיגָאלָאעהט יד ּוצ טגנַאלעבנַא
 רע לייװ ,םעד רעביא ּפָאק םעד ןעכָארבעג ליֿפ טינ רָאג
 -עב ,טַאירַאטלָארּפ רעד .ןענַאטשרעֿפ טינרָאג םעד ןיא טָאה
 ןייז טלעטשעגרָאֿפ ךיז טימ טָאה ,םּוהטנעטסירק םּוצ םרעק
 ,טכַאמ עגיטסייג ןייז טינ רעבָא עלעירעטַאמ

 -םיוא ייז ןענייז ,סעמגָאר עכילטסירק יד טגנַאלעבנַא סָאװ
 ןּוא עשיגָאלָאעהט ןּוֿפ עהייר ַא ןיא ןערָאװעג טײברַאעג
 -עג רעשיכירג רעד ,סמּויליסנָאק יד ןיא קרעו עשירַארעטיל
 ןעטעביז םעד ןיא סָאר ,גירערינ יװַא ןערָאװעג זיא קנַאד
 -עֿפ-ןעכריק יד ןּוֿפ ןערָאװעג ןעמּונעגנָא יא טרעדנּוהרהָאי
 ,ןייר ,טָאג ןעכילנעזרעפ ַא ןוֿפ עעריא יר גימיטשנייא רעט
 =סיוקע סָאװ ,סעלַא ןּוֿפ רעֿפעשַאב רעד ,םּולָאסבַא ,גיבייא
 ןעויד ןּוֿפ ץנעװקעזנָאק עשיגָאל ַא םלַא .ונּוא רעסיוא טריט
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 -נעוומיונ ןּוא ךילריטַאנ ןערָאװעג סע זיא ,ןיזנּוא ןעטולָאסבַא
 טייקבילברעטשנּוא ןּוא םייקגיטסייג יד ןיא ןעביולג ּוצ גיד
 ןעוועג זיא סע רעווש יו ,ןעהעז רימ ,עלעז רעכילשנעמ רעד ןּוֿפ
 םענייר םעד ןעֿפײרגעב ּוצ רעטעֿפ-ןעכריק יד רַאֿפ וליּפא
 ןעגיילּוצ ךָאנ ףרַאד עמ ןּוא .עירעטַאמ רעד רעסיוא קנַאדעג
 -עמ ןערעי ןּוֿפ רעטקַארַאכ רער סָאד זיא ,ךילנהעוועג ,סָאד
 -רע ּוצ ןעכּוז ּוצ טנעמּוגרַא ןעשיגָאלָאעהט ןּוא ןעשיזיֿפַאט
 .עטייווצ ַא ךרּוד טײקשירַאנ ןייא ןערעלק

 רע סָאד ,םּוהטנעטסירק סָאד רַאֿפ קילג ַא ןעוועג זיא סע
 טַאהעג טָאה רע ,ןעװַאלקש טימ טלעוו ַא ןעֿפָארטעגנָא טָאה
 ,ןערַאברַאב יד ןּוֿפ ןעמּוקנָא םעד טימ קילג קיטש ַא ךָאנ
 ןּוא עשיויֿפַאטעמ עלַא ּוצ גיטליגכיילג ץנַאג ןעוועג ןענייז עכלעוו
 ןעװעג רבוג ןעמ טָאה לָאמניײא .ןעגַארֿפ עשיגָאלָאעהט
 ּוצ טכייל ןעוועג ןַאד ןיוש זיא ,ןעליוורעריװ ןעטשרע רעייז
 רנעויוט עצנַאג רַאֿפ ,ןעטסירק רַאֿפ שיטערָאעהט ייז ןעכַאמ
 -לַא יד טימ טנעֿפַאװעב ,םּוהטנעטסירק רעד טָאה רהָאִי
 -עב גידנעייז םינ ןּוא ,טַאטש ןּוא עבריק ןּוֿפ טייקגיטבעמ
 -רעֿפ ,ןענירעדינרע ּוצ טרהיֿפעגסױא ,םענייק ןּוֿפ טֿפּפמעק

 טָאה רע .ַאּפָאריײא ןוֿפ קנַאדעג םעד ןעמירקרעֿפ ןּוא ןעברַאד
 עכריק רעד רעסיוא לייוו ,ןעטנערּוקנָאק ענייק טַאהעג םינ
 -ערליבעג ןייק טינ ןּוא רעקנייד ןייק םינ ןעוועג טינ ןענייז
 ןילַא יז ,טקניידעג טָאה ןילַא עכריק יר רּונ ;ןעשנעמ עט
 עלַא טנערעלעג טָאה ןיײלַא יז ,ןעבירשעג ןּוא טערעג טָאה
 ּוצ טייצ ןוֿפטעװַאיעג ךיז ןעבָאה םיסרּוקיּפַא שטָאכ ,ערעדנַא
 ןעגעג ןעוועג רּונ זיא סָאד רעבָא ,םיזּוב םענעגייא רהיא ןיא םייצ
 יד ןעגעג טינ לָאמניײק רעבָא ,ַאמגָאר רעד ןּוֿפ גנּודנעװנַא יד
 םעד ןּוא טסייג םענייר ,טָאג ןיא ןעביולג רעד ,טסבלעז ַאמגָאד
 -ברעטשנוא רעד ןיא ןעביולג רעד ןּוא טלעוו רעד ןּוֿפ רעֿפעשעב
 רעזיד ,טרהירעבנּוא ןעבילבעג ויא עלעעו רעד ןּוֿפ טייקּכיל
 טנעמַאדנוֿפ רעלַאעריא רעד ןערָאװעג זיא ןעביולג רעטלעּפָאד
 -ּורדעגכרּוד טָאה רע ,ןָאיצַאויליװצ עשיאייפָאריײא עצנַאנ יד ןּוֿפ
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 םעד ןּוֿפ ןעטייהלעצנייא עלַא ,ןענָאיצּוטיטסניא .עלַא ןעגנ
 יר ןּוא ןעסַאלק יד ןּוֿפ ןעכעל ןעטַאוירפ ןּוא ןעכילטנעֿפע
 ,טלעצרָאװעגנייא ,ןעגָאז ּוצָאז ,ןערָאװעג רע זיא עזיד ןיא ,ןעסַאמ

 ןעביולג רעזיד סָאד ,רעדנּואװ ַא סע זיא םעלַא םעד ךָאנ
 ןעכילרנעש ןייז ךָאנ טָאה ןּוא גָאט ןעגיטנייה זיב ךָאנ טבעל
 עלשימ ,ינױדַאמ יװ ,רעקנייד עכלעזַא ףיוא רַאגָאז םּולֿפנײא
 ּויא ןעביולג םעד ףיוא עקַאטַא עטשרע יד ?ערעדנַא עליֿפ ןּוא
 םעד ןיא קנַאדעג ןעײרֿפ םעד ןּוֿפ ןעבעלֿפױא םעד ןּוֿפ ןעמּוקעג
 עכלעוַא ןעֿפַאשעב טָאה רעכלעוו ,טרעדנּוהרהָאי ןעטנהעצֿפנוֿפ
 -ילַאג ןּוא ָאנּורב ָאנַאדרָאיג ,ינינַאװ יו ,רעריטרַאמ ןּוא ןעדלעה
 ןעטֿפַאשנעריײל יד ןּוא שיורעג םעד ןיא ןעקנּורמרעד שטָאכ ,יעל
 עליטש ןייז טצעזעגטרָאֿפ רע טָאה ךָאד ,ןָאיצַאמרָאֿפער יד ןוֿפ
 רענעמ עטסלעבָאנ יד ּוצ עבַאגֿפױא ןייז גידנעזָאלרעביא ,טײברַא
 ךרּוד טייהשנעמ רעד ןּוֿפ גנּואײרֿפעב יד רוד ןעדעי ןוֿפ
 זיא קנַאדעג ןּוֿפ םייברַא עזיד .עגיניזנּוא סָאד ןּוֿפ גנוטכינרעֿפ יד
 ערעטעּפש יד ןיא ךילדנע זיב ,ליטש ץנַאג ןעגנַאגעגנָא ךיז
 -רע רעדיװ רע יא טרעדנּוהרהאי ןעט18 םעד ןוֿפ טֿפלעה
 -נּוֿפ גיהטּומ ,גָאט ןּוֿפ טכיל ןעלעה ןעטיירב םעד ןיא ןעניש
 -ךָאטַאמ ןּוא םּומזיאעהטַא ןּוֿפ גַאלֿפ םעד גירנעלקיװרעדנַא
 2 ךילדנע סָאד ,ןעקנייר טנעקעג ןַאד טָאה עמ ,םּומוילַאי
 -ילער םעד וּוֿפ ןעײרֿפעב ךיז קנַארעג רעכילשנעמ רעד ןיוש
 יד עכלעװ ןּוֿפ טײקשלַאֿפ יד ! ןיינ רעבָא ,ןיזנהאוו ןעזעיג
 ,טייצ עגנַאל ַאזַא רַאֿפ ןערָאװעג םלעדניוושעב זיא טייהשנעמ
 ,טײהרהַאװ יד יװ ,רעגיטכעמ טגייצעג לָאמ א ךָאנ ךיז טָאה
 -ױטַאק יד ךרּוד ןעֿפלעה ּוצ ךיז גיהעֿפ רהעמ גידנעייז טינ
 טָאה עמ ןעמעװ ּוצ ,רעטסירפ עשיטנַאטסעטָארפ ןוא עשיל
 טַאװירֿפ טימ טצּונַאב ךיז יז טָאה ,ןעױרטּוצ ןעדעי ןערָאלרַאֿפ
 ,ןעטסיֿפָאס ןּוא רענגיל עטעריילקעג ץרּוק טימ ,!עשענמ
 :שנעמ ייווצ טליפשעג ןעבָאה ןעלָאר טפיוה יד עכלעוו ןעשיווצ
 ,טרעדנוהרהָאי ןעט18 ןוֿפ ּפָאק רעטסמּורק רעד ,רענייא ,ןע
 ןייז ןּוֿפ רעטקַארַאכ רעטסשיטָאפסער רעד -- ר רעדנַא רעד
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 רעיפסעבָאר ןּוא ָאסּור קַאשז ןַאשז ןּוֿפ ָאד דייר ךיא --- טייצ
 בױא סָאד ,רעטלָאװ ןוֿפ לעכרעו םעד טרעהעג גידנעּבָאה
 םדיא ןעוװעג גימיונ טשרע טלָאװ ,םרימסיזקע טינ טלָאװ םָאנ
 א טכַארכעגסױא ךילקריו ָאסּור טָאה ,ןעטכַארטּוצסױא
 טָאג ןעזָאלסטלַאהניא ןּוא ןעטקַארטסבַא םעד ,ןעזעו ןעטסכעה
 ןעטסכעה ןעויד ןּוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא ןּוא ,ןעטסיאעד יד ןּוֿפ
 -רעבעה יד רעהירֿפ טרינומַאלוג רעיּפסעבָאר טָאה ,ןעזעוו
 ,ןָאטנַאד , ָאיצּולָאװער רעד ןּוֿפ םּוינעג םעד ןַאד ןּוא ןעטסיט
 יֹוזַא שי יד טעדרָאמרע טָאה רע א סעמעװ ןיא
 ףפמּואירמ םענערָאװעג גידנעווטיונ םעד רַאֿפ געוו ַא גידנעכַאמ
 ,רּוטַאטקיד 7 ןוֿפ

 ןענוֿפעג ןּוא טכּועג םּומילַאעדיא רעד טָאה םעד ךָאנ
 םָאװ ,עבילקערש רעגינעװ ,עשיטַאנַאֿפ רעגינעו ,טּכענק
 זיַאס ןעטרענעלקרַאֿפ םעד ּוצ רעסעב טסַאפעג ךיז ןעֿבָאה
 סָאד ןענייז ךיײרקַארֿפ ןיא .עיזַאושזרּוב רעכילקריװ רעד ןּוֿפ
 ןעגיילוצ ךיוא זוומ עמ --- ןּוא ןיטרַאכַאל ,ןַאירבָאטַאש ןעוועג
 עמערָא ןּוֿפ הרבח עצנַאג יד ייז ךָאנ ןּוא ,ָאגוה רָאטקיװ --
 רעטסיימ יד ןוֿפ גנוטייל יד רעטנּוא ןעכָאה עכלעוו ,תוחומ
 דנַאלשטייד ןיא ,עלוש עשיטנַאמָאר ענרעדָאמ יד טרילעבַאמע
 ,ערעדנַא עליפ ןּוא סקיט יד ,סלטבערש יד ןעוועג סָאד ןענייז)

 .ןערעוו ּוצ טנָאמרעד טינרָאג ןענידרַאֿפ ןעמענ סעמעוו
 ,עלוש עזיד ןּוֿפןעראוועג ןע סו ב זיא סָאװ רּוטַארעטיל יד

 םינ טָאה יז ,סנעטָאש ןּוא רעטסייג ןּוֿפ הכולמ יד ןעוועג זיא
 -לעקנוד סָאד ןיא רּונ ,ןייש:ןענּוז םעד ןעגָארטרעֿפ טנָאקעג
 םנַאקעג טםינ ךױא טָאה יז .ןעבעל טנָאקעג יז טָאה עטֿפַאה

 .ןעסַאפ יד טםימ םױטשנעמַאזוצ ןעלַאטּורב םעד ןעגָארטרַאֿפ
 :נַאנעלע ,ענטאקילער יד ןּוֿפ רּומַארעטיל יד ןעוװעג זיא סָאד
 ףעמיה םוצ טבערטשעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעטַארקָאטסירַא עט
 רעזיד ףיוא טנעלעג ןעבָאה ןּוא ,דנַאלרעטַאֿפ רעייז ּוצ סלַא
 ן רעייז ץָארמ טלעװ

 רַאל ךיז ןעקָארשעג ןּוא טעטכַאיעֿפ טָאה רּוטַארעטיל עויד
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 טָאה יז ןעוו ןּוא .טייצ רעייז ןּוֿפ ןעגַארֿפ ןּוא קיטילָאפ יד
 =ער טגײצעגסױרַא ךיז יז טָאה ,טרהירַאב לָאמַא ַאי ייז ןיוש
 ןענעג עכדיק רער טימ ןעטלַאהעג רעמיא טָאה ,רענָאיצקַא
 רער טימ ןּוא קלָאֿפ ןעגעג רעשרעה יד טימ ,רעקנײדײרֿפ יד
 ,סַאג ןוֿפ ןעשנעמ עטסָארּפ יד ןעגעג עיטַארקָאטסירַא

 יר וּומ ,רּוטַארעטיל עשיטנַאטָאר יד ןהעטשרעֿפ ּוצ םּוא
 -םּוא יד ןיא ןערעװ טכּוזעג ץנעטסיזקע רהיא ןוֿפ עכַאזרּוא
 טייז עיזַאושזרוב רעד טימ ןעמּוקענרָאֿפ זיא סָאװ ,גנּורעדנע
 -רהָאי ןעטנהעצֿפנּוֿפ םעד ןוֿפ ,1793 ןוֿפ ןָאיצולָאװער רעד
 ךילקריוו עיזַאושזרּוב יד זיא ןָאיצולָאװע- רעד ויב טרעדנּוה
 -ּולָאװער םעד ןוֿפ רעהעטשרָאֿפ רעד ןּוא רלעה רעד ןעוועג
 יד ןעמּוקעגסױרַא ןענייז עטימ רהיא ןּוֿפ ,טסייג ןערענָאיצ
 יד ,טרעדנּוהרהָאי ןעט18 םער ןוֿפ רעקנײדײרֿפ עטסיימ
 עטרעדנוהרהָאי עגירעהירֿפ ייווצ יד ןּוֿפ רעמרָאֿפער עזעיגילער

 -ריטַאנ ,ןײלַא יז בנעט ץבטשנאמ ןוֿפ רעגירערפ יד ןּוא
 טָאה ;קלָאֿפ ןּוֿפ םערָא ןעגיטכעמ םעד ןּוֿפ טציטשרעטנּוא ךיל
 :ָארּפ טָאה יז ,1793 ןּוא 1789 ןּוֿפ ןָאיצּולָאװער יד טכאמעג
 ןּוא ,עּכריק ןּוא םּוה-גינעק ןוֿפ גנּוטכינרעֿפ יד םרימַאלק
 יקכילרערירב יד טלעטשעגֿפױא יז טָאה ץַאלּפ רעייז ףיוא
 ריב םעד ןּוֿפ ןּוא ןעשנעמ ןּוֿפ עטכער יד ,רעקלעֿפ יד ןוֿפ
 ןעּבַײלּב ּוצ טכער רהיא שנידרַאֿפ יז טָאה רַאֿפרעד .רעג
 גנלּוטַאּפש ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא רעבָא רלַאב ,ךילברעטשנוא

 יד ןּוֿפ לייהט .ל:טטכארטעגב ַא .ןעהייר ענעגייא ערהיא |
 -יעװ ,םּוהטנעגייא עלַאנָאיצַאנ טֿפױקעגבָא ןעבָאה סָאװ ,יד
 גנוציטשרעטנוא יד גידנעכיורבעג רהעמ טינ ןּוא ,ךייר א
 ןערעיוב יד : רּונ טעטש יד ןּוֿפ טַאירַאטע עלָארּפ םעד ןּוֿפ

 רּונ יװ ,טַאהענ טינ ןעבערטש רעדנַא ןייק ןעבָאה ,דנַאל א
 -רָא עבילשנג לא יד ןוֿפ גנּורעק:קירּוצ יד רַאֿפ ,ןעדירֿפ רַו

 -ער עקרַאטש ַא יי גנודנירג יד רַאֿפ ןּוא ,עהּור ןּוא גנונד

 -ַאטקיד יד רײרֿפ טימ ןעמּונעגֿפױא יז טָאה םּורַאד ,גנּורי
 ךָאנ יא יז שטָאח ןּוא ,ןָאילָאֿפַאנ ןעטשרע םעד ןוֿפ רּוט
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 -עג קרַאטש טינ רהיא טָאה ךָאד ,שירעקנײדײרֿפ ןעוועג ץלַא
 ןָאיגילער עלעיציֿפָא ןַא ןּוֿפ גנּורהיֿפניײאקירּוצ יד רַאֿפ טרַאה
 יו קלָאֿפ ן'רַאֿפ גיטיונ ױזַא ךָאד זיא ןָאיגילער, ,ךײרקנַארֿפ ןיא

 ןעבָאה רימ ןעוּומ ,טַאז ןילַא גידנעייז ,טניימעג טָאה סָאד
 ןעכַאמ ליטש ןּוא .ןעטלַאה-} קירּוצ לָאז עכלעוו ,ןָאיגילער ַא

 -ערּפשרַאֿפ םעד טימ קלָאֿפ ןּוֿפ רעגנוה ןעטגידירֿפַאבּוא םע
 .עינַאמ עשלעמיר יר ןּוֿפ 6

 טָאה ןָאיצַארָאמסער יד .ןעלַאֿפעג ןָאילָאּפַאנ ויא ןַאד
 ,עיברַאנָאמ עבילצעועג יד ךײרקנַארֿפ ּוצ טכַארבעג קירּוצ
 צ ץיױזַאושזרּוב יד ןעגנּואווצעג רעדיװ טָאה ןָאיצקַאער עזיד
 א ןָאיצולָאװער ןּוֿפ טסייג םעד טימ ןּוא ,ןָאיצּולָאװער ַא
 רעדיוו טָאה יז ,לעֿפײװצ ןּוֿפ טסייג רעד ןעמּוקעג קירּוצ ךיוא
 -ער עזיד .רעטלָאװ ןּוֿפ ןעטֿפירש יד ןעזעל ּוצ ןעבױהעגנָא
 -עג טָאה ױ סָאד ,טַאמלװער םעד טַאהעג טָאה ןָאיצּולָאװ
 ,טַארקָאטסירַא ןַא רַאֿפ ַאּושזרּוב םעד טכַאמ

 ןעמּונרעֿפ ךילצנעג עױַאושורּוב עכייר יד/טָאה 1830 ןיא
 ןעבױהעגנָא ךיז טָאה יז ,לעדַא ןעטלַא םעד ןּוֿפ ץַאלּפ םעֶד
 םייז רהיא ןּוֿפ ןעועג טינ ויא סָאד ןוא ,זעיגילער ןעלהיֿפ
 ,ןיינ ,ןעגנּורהיֿפ עשיטַארקָאטסירַא ןּוֿפ גנומהַאכָאנ ַא זיולב
 רעד ןיא עלָאר יד רַאֿפ טייקגידנעווטיונ ַא ןעוועג יא םָאד
 -עלָארּפ רעד .טליפשעג טציא טָאה יז עכלעוו טֿפַאשלעזעג
 ,לערַא םעד ןּוֿפ גנוצריטשמּוא יד ןיא ןעֿפלָאהעג טָאה טַאירַאט
 -עגבָא טײברַא ןייז ןיוש טָאה םַאירַאמעלָאר רַפ רעד ןעוו ןּוא
 יװ ,עגַארֿפ יד טציא ןעוועג עיזַאושזרּוב רעד ייב זיא ,ןָאהט
 ץַאלפ ןעטלַא ןייז ףיוא טַאירַאטעלָארּפ םעד על ּוצ יױזַא
 .ןעט "ניה ףיױא =

 עסיועג .ַא העכילשנעמנּוא ןּוא רעטכערעגנּוא סָאװ
 ןוא ; גנוגילײהרעֿפ ןיא ךיז יז טגימיונ רהעמ סָאד ,זיא טַאהט
 -ער רעד ןיא טינ בוא ,המכסה .ַאזַא ןעמ טניֿפעג .ּואװ ,ןּונ
 ,עטַאז עלַא ןּוֿפ ןערעצישעב עמּוג ןּוא עגיבייא עזיד ,ןָאיגיל
 רהעמ ןּוא ?עגירעגנּוה יד ןּוֿפ ןירעטסיירט עכילצינ יד ןּוא
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 -רעד עיזַאושזרּוכ ערנערי 8 םואירט יד טָאה ,זיא סע ןעוו יו
 רנעווטיונ זיא ןָאיגילער סָאד ,ןהעז

 יר ןעגייצרעביא ּוצ םּוא םינּפוא ייווצ ָאד רּונ ןענייז סע
 ?טֿפאשלעו עג עכלעוו דנעגריא ןּוֿפ טייקטּוג יד רעביא ןעסַאמ
 רעניצנייֵא רער ,ןפֹוא רעטשרע רעד .גנומכירנייא עכיִל
 יד ויא ,ןעמהענּוצנֶא רעטסרעוװש רעד ךיוא רעבָא ,רעגיטכיר
 עא יר ןּוֿפ גנּוגידירֿפעב עגידנעטש ילָאֿפ ןוא עטקעריד
 -נעגייא זיא סָאר סָאװ ,קלָאֿפ ןּוֿפ ןעגנובערטש ןּוא עסינֿפרירעּב
 יר ךילגעמנּוא ןעכַאמ ּוצ יװ ,עבלעז סָאד ןּוא םנייא ךילט
 ךיילג רעריװ ויא סָאד סָאװ ,עיזַאושזרּוב יד ןּוֿפ ץנעטסיזקע
 רערעדנַא רעד .טַאטש ןוֿפ גנּוטכינרעֿפ יד טימ עי

 ,קלָאֿפ ץרַאֿפ ךילדעש רהעז טרהעקרעֿפ זיא רעכלעוו גע
 -רעדנַא ןייק זיא ,עיױזַאּושורּוב יד .רַאֿפ קילג א רַאֿפרעד יצא
 םָאֹו ,םולח רעגיבייא רער ויא סָאד ,ןָאיגילער יד יװ ,רע
 :רהעװ ,תורצוא עבילטעג ןעכּוז ּוצ ןעסַאמ יד קעװַא טפעלש
 ןעלעטש ןעדירֿפּוצ ךיז ןעוָאל ןעסַאלק עדנעריגער יד דנע
 םָאר גידנעבױרַאב ,ררע רעויד ןוֿפ ןעכַאז עדעלע יד טימ
 עלַאיצָאס ןּוא עשיטילָאּפ ערעייז ןּוא עצַארפ רעייז ןּוֿפ קלָאֿפ
 .ןעטײהײרֿפ

 -יגילער ןהָא טַאטש ַא ןייז טינ ןעק םע ןּוא ָאטינ זיא םע
 יד --טלעװ רעד ןיא ןעטַאמש עטסעײרֿפ יד טמהענ .ןָא
 םּוצ ץייוש יד ןּוא ַאקירעמַא ןוֿפ ןעטַאטש עטגינײארעֿפ
 ןָאיגילער יד עלָאר עגיטכיוו ַא רַאֿפ סָאװ ,טהעו ןּוא---ליפשייב
 .טַאטש ןוֿפ ןענָאיצקנוֿפ עלעיציֿפָא וו ןיא או טליפש
 ןייז סע לָאז ,טָאג ןוֿפ טער רעשרעה א רּונ ןעװ רעכירַאד
 טנעריערפ רעד רעדָא טא ןוֿפ רָאטַארעפמיא רעד
 ןעגנּוטײרברָאֿפ טכַאמ רע סָאד ,רעכיו טייז ,קילבופער ַא ןוֿפ
 ,עדַאטס:ןעשנעמ ןייז ןוֿפ טיוה יד ןעדניש ּוצ

 עשינַארעטלָאװ ןּוא ןלַאראגל עשי:ױצנַארֿפ יד טָאה ױזַא
 םוצ טנעמַארעפמעט רהיא ןּוֿפ ןעבירטעג שטָאכ ,עיזַאושזרּוב
 טָאה ,ןירעשרעה ַא ןערָאװעג רּונ זיא יז יװ ,םּומזיוויטיזָאֿפ
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 ןערעהקקירוצ .,ןָאיגילער םסטַאטש ַא טכַאמעג ךיז .דלַאב יז
 םער בילּוצ ,ךילגעמנּוא ןעוועג זיא סּומזיצילָאהטַאק םּוצ ךיז
 ןּוֿפ קיטילָאֿפ ענידרנעטש יר טעדיישּוצ רעכלעוו ,ךּורפשרעדיוו
 רעד ןוֿפ ןעס סערעטניא עשיטילָאפ ןּוא עשימָאנָאקע יד ןּוֿפ םיור
 -יטנַאטסעטָארּפ רער זיא טכיזניה ןעזיד ןיא ,סַאלק לעטימ
 ןעװעג ךױא ויא סע רעבָא .רעטֿפַאהלײדטרָאֿפ ןעוועג םּומ
 -ָארּפ ןערעוו ּוצ עיזַאוטזרּוב עשיזױצנַארֿפ יד רַאֿפ ךילגעמנּוא
 ערעדנַא יד ּוצ ןָאיגילער ןייא ןּוֿפ ןהעגּוצרעביא ,שיטנַאטסעט
 זּומ --- ןעטייווצ .ןֿפױא ןעביולג ןייא טסנערע ןעטיײבּוצמּוא --
 םעד ןּוֿפ רעבָא ץרַאה יד ןיא ןעבױלג סעפע ךָאד ןעמ
 ,םעד רַאֿפ 6 ןייק ָאטינ זיא אּושורּוב ןעשיזױצנַארֿפ
 ּוצ שנעמ גיי וו רעד יא רע ,ןעביולג ןירַאֿפ
 ןאד ןּוא ,ע:נעשעק ןייז ,םנעטשרע ,טינ טרירַאב סָאװ ,סעלַא
 ארפ ּוצ גיטליגכיילג יװַא טקנּופ ויא רע .הואג עשירַאנ ןייז
 -עג םהיא ויא סע .סּומזיצילָאהטַאק םּוצ יװ ,םומזיטנַאטסעט
 עבילשנעמ יד ּוצ ןערעק ּוצ קירּוצ ךיז : געװ ַא ךָאנ ןעבילב
 ,טרעדנּוהרהָאי ןעט18 ןיֿפ ןָאיגילער ערענָאיצולָאװער ןּוא
 ךילרעכעל ךיז ענהָא ןָאהט טנעקעג טינ רע טָאה סָאד רעבָא
 ןערָאװע ג ןערָאבעג זיא יוזַא .ןעלַאדנַאקס ןהָא ןּוא ןעכַאמ ּוצ
 קעווצ ןייז סָאד ,טרהעלקרע רע טָאה גיהטּומ ,סּומזיאעד רעד
 -יצקַאער ןּוא ןָאיצּולָאװער רעד ןעשיווצ םולש ןעכַאמ ּוצ זיא
 ןוֿפ םיצנירפ םעד ןּוא טײהײרֿפ ןּוֿפ פיצנירפ םעד ןעשיווצ ,ןָא
 םעד ןוֿפ ןעטסנּוג םּוצ ,רהעמ ךילריַאנ ןּוא עמי =
 קיטילָאּפ 6 : טעטיידעב טָאה ײרעכַאמ- םולש עזיד .ןעטצעל
 ןעטסנוג ּוצ קלָאֿפ ןוֿפ טײהײרֿפ יד טימ ךיז עט א ==
 -נעוערפער ןעװעג ויא עכלעוו ,טֿפַאשרעה עױַאּושזרּוב יד
 ןעלעגָאיצוטיטסנָאק ןוא ןעשיברַאנָאמ םעד ןוֿפ טריט
 טי א יד טניימעג סע טָאה קיטילָאפ ןיא ,טַאמש
 ןעפיצנירפ "יד ּוצ טֿפנונרעֿפ .עיײרֿפ יד ?ןּוֿפ גנּוֿפרַאװרעטנּוא

 .ןעביולג ןּוֿפ
 ן7 יערנעמ



 ---- ןעמּוקעב ּוצ ונּוא ייב זיא סע ----
 . + ןערושארב טדנענלאֿפ

 איאא אאללא לאז לאז לואי אצל ראז אז יאצ אז אז לאז ןאצפ אז לאז לואר
 : גַאלרעֿפ םעננ נייא רעזניא ןּוֿפ

 ינעפ 1 זיירפ לא 1899 רַאֿפ הכז הלפת 4

 טיי : לַארָאמ ןוא ןָאיגילער ,טָאג (9
 ייד אה 4: א טָאג רעשידיא רעד (3

 יי לא 0 הכו הלפת םע רוחמ 44

 יי = ןָאיצולָאװער ןוֿפ ןעקנַאדעג (9
 ,זהצ 8 הרות עיינ יד (6

 שפע; א ןינוקַאב ןוֿפ עיֿפַארגָאוב יד (7

 4 = טַאטש רעד ןוא טָאג (8

 --+ ןעפּורג ערעדנַא ןּוֿפ
 למי א ַאטסעטַאלַאמ ייב סומיכרַאנַא (9

 2 . בי טָאג ןוֿפ ןעכערברעֿפ יד (0

 * לא ישי סע טכירעג רַאֿפ עיכרַאנא 1

 יע אי 5: טנענקביל וצ ףירב רענעֿפַא ןַא (2

 ןאע 6 רעדיל רעטײברַא (138
 יד .. רעװָאשװָאב ,רעדליב ןוא ןעקנַאדעג (4
 ץ א: גנולקיווטנע רהיא ןוא ןָאיגילער (5
 יי יז או 2 יכלבה יוח (6
 דע וי 1901 הכז הלפת רעגָאדנָאלפ (7
 ר שי א סומזילַאיצָאס רעדָא סומזינויצ (8
 אפי ; וװָאכושזָאק יירדנַא (9

  טיהיײ-ֿפ עפּורנג רעד ןּוֿפ
 אה א שנעמ רעד 0
 = לו 8 הנותח רע ד ןוֿפ "ךעגיל רעד (1
 יא 3 = ןָאיגילער ןוֿפ ןעגיל רעד (9
 , 93 , : סומזיכלַאנַא ןוֿפ ליצ רערהַאװ רעד (8
 א, 43 ;, עטכישעג רעד ןיא עלָאר ן ןייז ןוא טַאטש רעד (4
 ר ; הפגמ עזעיגילער יד (8

 .טַאבַאר ןעטּוג ועגירק ןעטנעגַא
 רעוװָאק טנָארֿפ ן'ףיוא סערדַא
 טעטײרברעֿפ ןּוא טזעל

 א עמיטש רעטייברא עײרֿפ שי
 ס 54 לאנימרעשז



 יי

 רויע ר

 לעיצ רערהאוו

 ןּוֿפ

 .סומויכראנא

 "טײהיײרֿפ, עפורג רעד ןוֿפ ןעבעגע גסיורא

 {.0480א*א, תואצ , 1001
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 7? עיכראנא ויא פאוו

 סופליי( - 462

 ,ןערערט ןהָא ,ןעטייק ןהָא ,רעשרעה ןהָא טלעוו 3
 ,עינָאמרַאה ןוא עבעיל ןוֿפ טלעוו

 --- ,ןערעטש טינ סנעטייווצ םעד טעװ קילג סמענייא ואוו
 !עיכרַאנַא ויא סָאד

1: 

 ןעריגער טינ טעװ רענייק ואוו טלעוו ַא

 ,עהימ ןוא טײברַא סנרעדנַא םעד רעביא

 -- ,ןעריהעג ןוא ןירעה סעדעי ןייז טעװ ײרֿפ

 ! עיכרַאנַא זיא סָאד

 ,ןעקילגעב ןעדעי טעװ טײהײרֿפ ואוו טלעוו ַא
 א ןוא "הע; םעד ,ןעקרַאטש ןוא ןעכַאװש םעד

 -- ,ןעקירד טינ םענייק טעװ "סניימ, ןוא "םנייד,
, 

 ! עיכרַאנַא זיא סָאד

 ןעסיוו טינ טעװ עבעיל ואוו טלעװ ַא
 יז טעװ ײרֿפ ,ןיינ ,לעדנַאה ןעבילדנעש ןוֿפ
 -- ,ןעסינעג קילג רהיא טסורב עדנעבעיל ַא ףיוא

 ! עיכרַאנַא זיא סָאד



 ןעכערבוצ טעװ טסיײג רעײרֿפ רעד ואוו טלעוו ַא

 ,עיגָאלָאעהט רעד םרוהט ןרעטסניֿפ םעד

 -- ,ןעכערברעֿפ עלַא ןוֿפ רענרעק יד ןעטכינרעֿפ

 ! עיכאנַא זיא סָאד

 ,ןיורק ןוא טַאמרַאה ,סקיב רעד ואוו טלעוו ַא
 ,עיברַאנָאמ רעד סנעבייצ עגיטולב עלַא

 ---,ןהעטש םואעזומ ןיא רונ ןעלעוו

 ! עיכרַאנַא זיא סָאד

 ןעביוהרע ךיז טעװ ךיוה-ןענָאז ואוו טלעוו ַא

 ,עירטסודניא,טֿפַאשנעסיו ,טסנוק

 --=;ןעביולג ןוֿפ טינ--- ןעסיוו ןוֿפ טלעוו .ַא

 ! עיכרַאנַא זיא סָאד

 ,ןעזעוו סעכילשנעמ סעדעי ןייז טעוו טצעשעג

 ,יז יוו גילייה ,טייהשנעמ עצנַאג יד יוװ

 ---,ןעועלרע ,ןעקיווקרע סעלַא טעװ טײהײרֿפ

 ! עיכרַאנַא זיא סָאד

 ,טאטשלעדע ,ד



 ,ןעשנעמ סע ןעבָאה קעווצ ַא רַאֿפ סָאװ ,לעיצ ַא רַאֿפ סָאװ

 סלַא ןעבעל סעגיגנעהבַאוא ,ןעײרֿפ ַא ףיוא ןעביג ייז ןעוז

 ןערליב ןוא ןעפורג ןיא ךיז ןעדניברעֿפ וצ ידכ;  ,ןעודיווידניז

 ,ןעסַאמרעסיװענ ,עזייוורעגידנעווטיונ וומ עכל 4 -4 4 = אצ7 8: 6 - = 6 == =+

 -רעֿפ וצ ייז ןוא ,עדניימעג ַאוַא וצ ,עפורג זַאַא

 סָאד ןעכַאמ ןענעק ןעלָאז ייז עבלעוו
 טינ קעווצ רערעדנַא ןייק ןעק םע ,םהענעגנַא ןוא םיז ןעבעל

 נעמ רענלעצנייא רעד .דיחי רעד ליװ יז

 עדנערעטשוצ יד ןענעג ןעגידיײהטרעֿפ וצ ךיו ןײלַא עדנַאמש

 זיא סָאװ ,םעלַא ןעריצודָארּפ רעדָא ,רוטַאנ רעד ןוֿפ עטֿפערק

 ,קעווצ ןעזיד וצ גיטיינ

 צעי זיב םלועה תאירּב ןוֿפ ,ןָא בױהנָא ןוֿפ רעבָא

 עבָאה טַאטלװער ַא רַאֿפ סָאװ וצ ,עדנע ןַא רַאֿפ סָאװ וצ
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 ן :

 ןיא ןעשנעמ יד ןוֿפ ןעגנוֿפױהנעמַאװצ יד ,ןענָאיצַאניבמַאק יד

 ן



 ,קילג סָאד, -- שנואוו ןעכילריטַאנ םעד ,לעיצ ןע'תמא םעד

 לַארעביא ןוא רעמיא יז ןעבָאה ,"ןעמעלַא רַאֿפ ןיײזלהַאװ סָאד

 ןזנוא טנרעל טייהשנעמ רעד ןוֿפ עטכישעג יד יװ םייוו ױזַא}

 -עבנוא ןַא ןיא קלָאֿפ ם'ןוֿפ עסַאמ עסיורג יד ןעֿפרָאװעגנײרַא

 ףיוא קלָאֿפ ןייא ןייק ,טױנ ר ועכילקערש ַא ןיא ,רעכילביירש

 ןעזיד טָא טכייררע םינ איס טָאה דרע רעצנַאנ רעד

 ַאניבמָאק עלַא יד ןוֿפ טַאטֹי רעד ,הברדא ,לעיצ

 ם'ןוֿפ ךופיה רעד ןעווע
 . ןפ שי

, 1 

 ע

 ,טייהשנעמ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןיײזלהָאװ סָאד ןערעכיז
 -סױרַא ןוֿפרעד ךָאד ןעמ וומ ,תמא זיא סָאד בוא ,ןונ

 ,סעשלַאֿפ סָאװמע ; געװ ןיא ָאד טהעטש טָאװטע זַא ,ןעמהענ
 עלַא יד טָא סָאװ ,םעד ןיא ןייז זומ אוומ
 -לָאֿפ עבכילקערש עבלעזַא טריצודָארּפ ןעבָאה ןענָאיצַאניבמָא
 רעד ןיא יא ןעגיוא ערעזנוא רַאֿפ ןעֿפָא ןעגיל עבלעוו ,ןעג

 1 לג טליֿפרע ןיוש ויא סעלַא סָאד טָא ,ןעשנעמ יד ןוֿפ
 יןענָאיצַאנ עלַא ןוֿפ רעביירש עטהירעב ןוֿפ ,לָאמנייא יװ רהעמ

 נ ןעק ,טכיל ןייק ןעגניירב טינ ןעק ןײלַא סָאד רעבָא
 ,רַאֿפרעד ןעוומ רימ ,רַאה ַא ףיוא עגַארֿפ יד ןעכַאמ רעמכייל
 ןעני ֿפעגסױא ןעומ רימ ,הבס עגיטכיר יד ןעכוז טסנרע ,ןעכוו

 ךיז רַאֿפ טוג ללא ויא סָאװ ,סָאר טָאה סָאװ רַאֿפ
 טָאה סָאװרַאֿפ -- ,ןעודיווידניא ןוֿפ . ןעריפורג סָאד -- ,ןײלַא

 עטרעווטסנרעיודעב עכלעזַא ,עבילגעלק עכלעוַא טַאהעג סָאר

 ףעצרָאװ םעד ןעניֿפעג וצ ןעביירטשעב ךיז ןעזומ רימ ,ןעגלָאֿפ

 ,הרצ רערעטיב רעד ןוֿפ



 ,ערושָארב רעזיד ןוֿפ קעווצ רעד ד ךילטנ עגייא זיא סָאד
 ןעבעל ךילטנעגייא סָאװ ןעהעטשרעֿפ וצ ךילדנירג םוא

 רימ קעווצ ערַאֿפ סָאװ וצ ,לעיצ ַא רַאֿפ םָאװ וצ ; טּפײה

 ןעכייררע וצ ןעבָאה רימ סָאװ ; דרע רעד ףױא ָא ד ןעבעל

 עלַא טימ ,ןערייל ערעזנוא עלַא טימ ןעמָא ָאקלָאֿפר רעֿפ וצ ןוא

 רוטַאנ יד ןערידומשכרוד םוג רימ ןעומ ,ןעטײברַא ערעזנוא

 ןוא עשייֿפ ענייז ,ןעטֿפַאשנעגײא ענייז ,ןעשנעמ ם'ןוֿפ

 ןייז ,גנורפשרוא ןייז עטֿפערק ןוא ןעטײקגיהעֿפ עשילַארו
 עטכישעג ןייז וי יי ווטנע

 טניל ,שנעמ רערָא היח א א ;ל רעדעי ןי

 ,ןעגינגרעֿפ וצ ןעביירטש עכילרעניא א סָאד
 ןעכייררע תויח יד ןונ ,קילג ןוֿפ ,ןיײזלהָאװ ןוֿפ דנַאמשוצ א וצ
 יד רשפא ןענייז .ןעשנעמ יד יװ רעטֿפע ךסא לעיצ ןעזיד

 רהעמ ןענייז ןעשנעמ יד ! ןיינ ?  רעט

2 

 רַאֿפ תויח יד יװ טֿפַאשנעדײל רהעמ טימ ןעֿפפמעק יי

 יז ןעמכיר ןעטֿפַאשנעריײל עויד ,תוות עזיד ןוא

 םוצ ,ןעגינגרעֿפ וצ ןעביירטש סָאד ,עדנורג וצ טֿפָא רהעז

 ךיוא סע זיא ךילגלָאֿפ ןוא ךילריטַאנ זיא ,קילג םוצ .,ןײזלהָאװ

 ,רעגיסילֿפרעביא רעד ,רענָא טסול עסיורג וצ יד ;טכערעג

 עדנַאטש םיא זיא ןוא ךילרהעֿפעג זיא קש

 רהעז םורַאד וויא סע ,ןעטלַאהוצֿפױא טָאטשנָא ןעריניאור וצ

 וע. ידּכ ןעלדנַאה ןעלָאז רימ יװַא יװ ,ענַארֿפ עניטכיװ ַא

 רימ זַא ןייז הדומ רימ ןעװמ ,ןעגנורהיֿפנײא עבכילשנעמ יד

 ּפָארַא ןעצנַאג ןיא םעמכ ,ןעכָאר קְרָא טייוו ץנַאג ,טייוװ ןענייז

 ע גיטכיר ןעליװ רימ סָאװ ,םעד ןוֿפ
 הלחמכל ןעטלָאװ ןעשנעמ יד יװ ױזַא ,םיוא םעפע טוייוו



 יד
 טרָאװטנג 1

 ע העו םעד טָאטשנַא

 7 ףיוא

 יד

 מ רימ ן

 על

 עו רייז

 גָאילי

 יא סָאװ ?םנ

 עכַאורוא

 ן
1 

 ֿפ

 לעצרואוו רעד ךילטנ

 ןוא .. ,רעכעי

 ? הרצ רעד ןוֿפ

 טייק
 רעדָא ? ןעניואוו וצ ואוו ,ר

 רעביא ןוא רעביא

 וֿפ ,רנעלע רעזנוא ןו

 ן ןוא רנעלע עבילדנענוא לַארעביא רימ ןעהעז קיל אר

 ,ןיזלהָאװ



 ןוֿפ עכַאורוא יד .קילג טימ לוֿפ ,גרָאז ןוֿפ ײרֿפ ןעּבעל
 | מַאטש הרצ יד ןענַאװ ןוֿפ לעצרואו רעד ,קילגנוא רעזנוא
 ,תורצוא יד ןוֿפ גנולײהטרעֿפ עטכערעגנוא יד :;זיא - ,םױרַא

 א ַא

 ש

 ונוא םיג דרע רעזנוא סָאװ

 עבכילדנ ירג עויד םִא .ןענעקיילבָא םינ שנעמ רעדנעקניידטכער

 ןוֿפ ןעבעגעגוצ לַארעביא קפס םוש ַא ןהָא טרעװ טײהרַאװ

 ,ןעלביא עלַאיצָאס עלַא ןוֿפ עבַאזרוא יד זיא דרע רעד ןוֿפ

 סע ביוא ןוא ? ןעמוקעג וצרער סע יא יווא-יוװ ןוא סָאװרַאֿפ

 רוטפ ןעהעז טינ ןעמ לָאז עשו סָאװרַאֿפ ,,יױזַא ךילקריוו ויא

 ? תורצ לעיֿפ ױזַא טגנוירב א ,עבַאורוא ןַא ןוֿפ ןערעוו

 ,ףױרַאד הבושת עכילנהעוועג יד זיא ,"ןעשנעמ יד ןעשיווצ

 עגולק ,עגיהעֿפנוא ןוא עגיהעֿפ ָאד ןענייז ןעשנעמ יר ןעשיווצ}

 עלױֿפ ןוא עגיםיילֿפ - ,עבַאװש ןוא עקרַאטש ,עשירַאנ ןוא

 ןעפַאב עגיסיילֿפ ןוא עקרַאטש ,עגולק ,עגיהעֿפ יד ,ןעודיווידניא

 ןוא עשירַאנ יד יװ ,תורצוא עכילריטַאנ יד ןוֿפ רהעמ ןיײרַא

 עגיהעֿפ ןעריטסיזקע לָאמעלַא ןעלעוו סע לייוו עא ,עלױֿפ יד

 םעװ ,װ .ז .א ,עכַאװש ןוא עקדַאמש ,עניהעֿפנוא ןוא
 עמיא ןעביילב ןעכַאז עטוג יד ןוֿפ גנולײהטרעֿפ יד ךיוא
 ןעלביא עלַאיצָאס ערעזנוא ןוֿפ לעצרָאװ רעד ןוא ,ךיילגנוא

 ר בי :

-/ 

 טינ לָאמנייק רַאֿפרעד ןעק

 ׁש עגיסיילֿפ עא ט
 רעבָא .,ךילריטַאנ ץ'נַאג

 עשילַארָאמנוא ןוא עכילטנערָאנוא / ,עזָאלסנעסיװעג ,עטבעלש
 נ + יד ןוא עכילטנערָא יד סיױא ןעצו

 המכח ןיא ענעי ןוֿפ רעכעה ךסא ןעהעטש (עטצעל יד) יז שטָאח

 י+ יי --
 ש + +
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 ,טקַאֿפ רערעטיב ַא יי ויא סָאד ,סײלֿפ ןוא טסנוק ןוא

 שלַאֿפ יו יא רעכלעוו ןוא ןענעקיילבָא טינ נ ןעק ימ ןעגלעוו
 עלַא ןוֿפ ל עצרָאװ רעד 4 טרָאװטנַא עטנַאנעגנעבױא יד

 ָאד ןענייז סע סָאװ ,םעד ןיא טינ ָאזלַא ט םגיל תורצ עלַאיצָאס

 ׂ ןיא רָאנ .װ ,ז ,א רעצנע לױֿפ וא עגיסיילֿפ ,ןערַאנ ןוא עגולק
 ,עפורג ַא טעדליב עכלעוו ,עסַאמ עצנַאג יד ,על סָאװ ,םעד
 =עג ,עשלַאֿפ עכלעוַא טוָאלעג רעהַא זיב ןעבָאה ,ןָאיצַאנ ַא

 ןעבעגעג ןעבָאה יז סָאװ ; ןעריטסִי
 -םיוא ,ןענגייאוצנָא א
 סעכלעוו .,ןעגעמרַאֿפ ַא ,ןעצונ םענעגייא רעייז רַאֿפ ךילסילש

 טביולרע ןעבָאה יז סָא ילטֿפַאשנ גיימעג ןעמעלַא וצ טרעהעג
 ןעהעגרעבירַא לָאז א עכילטֿפַאשניימעג סעזיד זַא
 ,ןערעדנא םוצ דיחי ןייא ןוֿפ השוריב

 טַאװירּפ ןעזעיד ןוֿפ ןעטלַאהֿפױא ןוא ןעברעוורע סָאד םָא
 ,תורצ עלַא ןוֿפ לעצרָאװ רעד ןּוא הבס יד זיא םוהטנעגייא

 עצנַאג יד ןעקיטש ןוא ןעקירד עכלעװ ,
 רעכילשנעמ רעטשרע רעד ןוֿפ רעדילגטימ ענעי ,טייהשנעמ

 עכלעװ ,בױהנָא םעד טכַאמעג ןעבַאה עכ' ,
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 עכל ַאשלעוע

 ,טכַאמ .טימ .רערָא- ,טייקניציפש טימ ,לערניווש טיט ןענייז

 { ןע = ןוֿפ םיתב ילעב א קלאֿפ יר ,םיתב ילעב יד ןערָאװעג
 ענעי טָא -- ןעמעלַא 6 ותנ עכלעוו ,רעט = .ןדזזרלדריזת

 סעניײמעגלַא ם'ןוֿפ רערעטשוצ יד ןעוועג סָאד ןענייז
 ,קילגנוא םענײמעגלַא ם' ןוֿפ רעדנירג יד ,ןײזלהָאװ ןוא קילג

 ,תורצ עלַאיצָאס עלַא ןוֿפ

 -רעּבירַא סעלַא ,ןעטילעג .ָאולַא טָאה עסַאמ עסיורג יר
 יז טָאה יז ,רעביור ענעי ,רעהטערעֿפ ענעי ןוֿפ ןעגָארטע

 ןצ ןוא ןעטלַאהוצֿפױא טייקכילגע ומ יר ,טכער סָאר ןעבעג}

 ןעמַאװצ םעד טימ ןוא םוהטכייר-טַאװירפ רעייז ןערהעמרעֿפ
 רעד ןעװעג זיא סָאד ,טכַאמ רעייז ןוא םולֿפנײא רעייז --
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 וא ןעגנַאגעב טָאה טי יד רעטסערג
 עבילקערש רעבָא עטנידרעֿפ יד טצעי טמוקעב יז ןעבלעוו רַאֿפ
 יע; למירַאברענוא

 װ ?רעביױר ענעי ,רעהטערעֿפ ענעי ןעוועג םע ןעגייז רעוו
 אה יז טָאה טֿפַאשלעזעג יד זַא ,ןעמוקעג סע זיא יװַא
 ןערָאװעג טֿפַאלקשרעֿפ ןעצנַאג ןיא ןַאד זיא ןוא ןעריטסיזקע וצ
 ? יז וצ

 ,גיטכיר עגַארֿפ עזיד ןערעֿפטנערַאֿפ וצ ידכ
 -לעזעג יר ,ןעּפורג יד ןעװ ,םייצ רעד וצ קירוצ ןערעהקמוא
 נ ;ןעדנירג וצ ןעגנַאֿפעגנָא ךיז ןעבָאה ןעטֿפַאש
 גנַאֿפנָא םעד וצ רַאגָאז ןוא ןעשנעמ ם'ןוֿפ גנורּפשרוא םעד
 ,טלעוו רעד זי

 עדנע א רעדָא בױהנָא ןַא ןעגעוו ןעקנעד וצ ךילנהעמ סע וי
 ,ןונ ?ןעלעטשרָאֿפ רָאג םע ךיז ןעמ ןעק ?טלעװ רעד 5
 טרָאװ םעד רעטנוא ןעהעטשרַאֿפ רימ סָאװ ,בָא טגנייה םע
 -ןענָאז רעזנוא עו = וצ טימַאד ןעניימ רימ בוא ,טלעוו
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 וי.

 ַא

 ןעל אז רימ ןעװ .עדנע

 סָאװ סעלַא "טלעװ, טרָאװ םעד טימ ןענכייצעב ןוא רעמייוו
 ןערעטש יה ןרו עֿפרעק עשילמיה יד ,ונוא רעביא ןעקרעמעב רימ

 עגינייא סָאװ ,ןעקעלֿפ עטנעקלָאװרעֿפ ,עטלעבענרעֿפ יד ןוא

 ֹױ" = ייירי* זַא ןיא ,ץנַאטסיד ןעטייוו ַאזַא ןיא ןענייז יז ןוֿפ

 יע = היו !נוא

 ןָאילימ ייוהא

 אד }
 שא ןַאד ,טלעוו ןעֿפורנָא סָאד ןעלָאז הימ בוא
 ,טרָאװ ןייא טימ ,ףוס ַא ןעבָאה םיוועג טעוו א סגנַאֿפנָא :
 לק ריומ צכלעוװ , רָאֿפ עדע

: 
 ןַא יװַא רעדָא ןערעטש ַא ,טעמָאק ַא ,טענַאלּפ ַא ,היח ַא



 טָאה סעלַא ,םוזרעווינוא םעד | ואזסעלֿפ רעלעקנוד ,רעכַאֿפנײא

 יװַא) יא סעלַא סָאד רעבָא .עדנע ןייז ןוא גנַאֿפנָא ןייז ךיז

 עבלעז יד ןוֿפ טלעטשעגֿפױנוצ (טלעװ יד ןענג 6 רימ יװ

 ךילגנירּפשרוא טמַאטש סע עכלעוו ןוֿפ ,ףָאטש ןו :

 ,טועלעגֿפױא קירוצ ךילדנע ןערעװ ייז יי יא ןוא סױרַא

 ןעבָאה ןענעק לא ןיילַא ףָאמש רעזיד זַא ,ךילגהעמ סע זיא ,ןונ

 ?עדנע ןַא רעדָא גנַאֿפנָא ןַא --- טייצ ןיא ייס ,םיור ןיא ייפ ---

 ןעריטסיוקע טינ טלָאװ סע ןעוו , לייוו ! ןיינ ןערעֿפטנע ןעזומ רימ

 א ןעוועג ךַאֿפניײא טלָאװ ןַאד ,ףָאטש

 לייװ ,ךילגעמנוא ןיטולחל ,ךילנעמנוא זיא סָאד ןוא

 ךָא ,"סָאװז םעו א עמ ר םינ לָאמנייק ןעק "טינרָאג
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 אנד שי

 וצ ך
 8 סע א א 5 ש ַא ןהֶא טא זיא םע רַאֿפ סָאװ
 זיא טֿפַארק ַא לייו ! ןיינ ? ןעגײצסױרַא ךיז

 עד ןיא ,ףָאמש ם'ןיא טייקגיטעהט רהיא ךרוד

 װ ַא ןוֿפ עעריא יר רעדָא ןעביולג רעד זיא םורַאד
 ןעגעג לכש ןעבילשנעמ .םעד ןעגעג ויא סָאװ ,ךַאז ַא גנוֿפַאש

 ,קִיגָאל רעד

 ,ףוס ַא ןהֶא ןוא בױהנָא ןַא ןהָא זיא ָאולַא ףָאמש רעד
 טינ ןעק ףָאטש ןהָא טֿפַארק ַא ,גיבייא זיא רע :טסייה סָאד
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 ןעמ יװ ,לעדָא ,טיונ יד ךרוד ,ןעטײקגיהעֿפ עוויטקניטסניא

 ןוֿפ עצעזעג ערַאברעדנענוא יד ךרוד ,סיוא ךילנהעוועג ךיז טקירד

 ןעמָאטַא יד ןוֿפ רוטַאנ רעד ןיא 8 ע םע  ,רוטַאנ רעד

 ןעסיוטשוצבָא רעדָא ןעהיצוצ וצ טנע ךיז ףָאטש ןוֿפ
 ןייא ןיא ךיז ייז ןעטלַאה םעד ירא 8 עדנַא םעד רענייא

 6 ןעכילשנעמ םעד ןעגעג סע ויא םורַאד ןוא ||
 ,טֿפַארק עטשרע ערעדנוזעב ַא ןעגעוו ןעדייר וצ ,ןעקנעד וצ

 עי ויי 4



 -ָאטַא יד טפוטשעגרעטנוא רעדָא ןעגיואוועב טָאה ר

 ןעדליבוצסיוא ךיז ןעכױהעגנָא סָאװ רָאנ ןעבָאה יז ןעוװ ,ןעמ

 זיא ףָאמש ןוֿפ גנוגעוועב יד .רעפרעק עטרינָאסַאֿפ עצנַאג ןי

 ןעגעוו ענערעישרעֿפ יד ,ןילַא ףָאמש רעה יו ױזַא ,גיבייא ױזַא

 םע יװ ,ןענייז טעדליבעגסױא ךיז טָאה עירעטַאמ יד 'ױזַא יװ

 -ת

 רעדָא רעקיטש ןוא ןערעטש עדנעהילֿפ ,ןעטעמָאק יד ,ןעט
 פ : עטרעטשוצ ןוֿפ עלייהט

 ךילגניפשרוא ןענייז ןעמעמָאק ןוא תונבל ,ןעמענַאלּפ יד
 טֿפַארק עדנעסױטשבָא ןַא ךרוד ןוא ,ןוז רעד ןוֿפ עלייהט ןעוועג
 יז ןענייז ,ןװ רעד ןוֿפ גנוגעועב עקרַאמש יד ךרוד רעדָא
 ,טענַאלּפ רעזנוא ,ןעקערטש עטייוו ןיא ןערָאװעג ןעֿפרָאװרעֿפ
 ַא יא ױ  ,ןערָאװעג ןערָאבעג ן'ףוא ַאזַא ףיוא זיא ,דרע יד
 ערענעלק יה ןיפ ןענייא ןיילַא זיא עכלעוו ;ןוז .רער;ןופ ריז

 .1 1 יד יו
, : 

 = ראג טו 6 = טא

 ,ןערעטש עטריסקיֿפ
 ,ןעמרָאֿפ ןוֿפ ןענָאילימ ערַאבלהעצנוא יד וצ

 רעזנוא ןוֿפ ףָאמש ןעיור ם'ןוֿפ טא ךי ןעבָאה

 ,ןעצנַאלֿפ יר ; םיאורב עטריזינַאגרָא יד ףיוא ןערעהעג .,טענַאלּפ
 ןוא טלעקיווטנע עלַא ךיז ןבָאה עכלעוו ןענעמ יד ,הויח יד

 עצעזעג ערַאברעדנערעֿפ

- 

 ס'לעקע ה שא נומַאטשבָא יד רעביא עירָאעהמ ןייז

 יא טלעװ רעד ןוֿפ גנולקיווטנע עכילריטַאנ יד ןוֿפ עטּכישע

 -יוװ עטמהירעב וליפא ןעבָאה סלָאמַאד ,טנַאקעב ןעוועג ךָאנ

 ןוא רעיוו-ויק ,טנַאק) ןעֿפָאָאליֿפ ןוא רענעמסטֿפַאשנעס



 ת

 יי ע - . עו

 עדנַאטש

 א ייייי
 ָט ן2 ֿב

 יו

 יו - שכרו

 נייז סע .עריהט ןוא ןעצנַאל

 'ב

 כ לעי

 ,טלעוו-ןערעיהט רעד

 - ווחוכ
 ג

 רעגיצנייא

 ירד רעביא

 ר

 עגירביא
 ךרוד !טסיזמוא רעבָא ;ג

 -עגקעװַא ,סחוימ ר

 ,םיאורב

 י
 ן

 ** י

 יד ן2 יד דיישרעטנוא וצ רעווש זיא םנ .

 נַא

 ד
 יא
 הי ריז

 גנודליבםיוא

 ,טלעוו יד

- : 

 ם'ןיא לֶא

 ֿפ

 * וא ,ןעטנַאק)

 ֿמ

 יא םביולנעג (ערעד

 רגעב -

 -לַאריניז

 י

 דנַא עלַא ןו

 ימ ַא

 יראתיו

 חנ יר ,גנונקוועב יד ן וא ,ףָא טש

 יו ױזַא

 יז ןיא ןעקריו עכלעװ ,עטֿפערק יד טי

 יד



 ,עטסטלעקיווטנענוא יד ןוא ןעֿפַא עטסטלעקיוומנע עטסכעה

 ןיפ ַא ןעהעוסױרַא םינ ןימולחל .ןעמ ןעק שי עמ על

 ,ערערנוזעב א ןעבעג ןעשנעמ םעד לָאז רעכלעוו ,רעישרע

 / א טו יד טינ ,תויח יד ןעשיווצ ןַאיצ יואשיטמהא) יוא ןַא
 ם'ןוֿפ עטֿפערק עלע עוטק לעלעטניא יד טינ .,(יוב) ןָאיצקורטסנָאק

 יי ערעדנַא יד ןוֿפ ,דנורג ןיא ,ךיז ןעדיישרעטנוא ןעשנעמ

 יד א נַאפמיש ; יד א "ַאלירָאג} יד גידנעבײלגרעֿפ
 3 ט ןענ

 עניפעג יי סי רעיוה לא ַאזַא יקַאט רימ

 סָאװ ןעניֿפעג וצ ךילגעמנוא טעמכ טרעװ סע זַא ,ייז ןעשיווצ
 ןעשיווצ טֿפַאשדנַאװרעֿפ זיא סע רַאֿפ סָאװ ,תוכייש זיא סע דַאֿפ
 ,ןעילַארטסױא ןוֿפ עדליוו יד ןעכײלגרעֿפ רעבָא רימָאל  ,ייז
 טינ ןעהעצ ןייק ןענעק עכלעװ ,ןעטָאטנעטָאה יד רעדָא
 עטקַארטסבַא ןעקירדוצסיוא רעטרעוו ןייק ןעבָאה ןוא ןעלהעצ
 -נײֿפ ןוא ןעטסכעה ן'טימ ןעכײלגרעֿפ יז רימָאל--- ,עֿפירגעב

 קפס םוש ַא ןהא רָאנ ןעלעװ רימ ןוא ,עֿפַא םרָאּפ |
 ךסא ויא עועיד ןעשיוצ דעישרעטנוא רעד וַא ןעניֿפעג

 וש: א; }

 ַא ןעשיװצ קולח רעד יװ ,רעדנעטיידעבנוא ךסא ,רענעלק
 ןעשנעמ ןעטלעקיווטנע ךיוה ַא ןוא ַאקירֿפַא טואס ןוֿפ רעגענ
 ,עסַאר רעשיזַאקוַאק ַא ןוֿפ

 לייהט רעדנעלהיֿפ-טפיוה .רעד ,חומ רעכילשנעמ רעד
 ןוֿפ םיוא טינ ךיז טסילש ,ןעסייוו רימ ןעכלעוו ןוֿפ ,ףָאמש ןוֿפ
 רעכילצעזעג ,רעזײװנעֿפוטש ןוֿפ לעגער רענײמעגלַא רעד
 ןבלעװ ,תוחוכ ענייז ,גנולקיווטנע

 ע

 ע רעייז ,רוטַאנ רעד ןוֿפ עצעזעג יד טימ גנַאלקנַא ןיא גידנעקריו
 עב-טס



 יי 14 5

 רעשיטענגַאמ רעד ןוֿפ ",ןעליוו ןעײרֿפ , רעגינייוו טינ ןוא רהעמ

 -נעגָאז רעד ןוֿפ ; לָאפ םוצ ןעגיוצעג וצ טרעװ עכלעוו לעדָאנ
 יד ןוֿפ ; ןוז רעד וצ טכיזעג רהיא םוא טהערד עכלעוו ,עמולב
 רעטניוו רעד רערייא ,ןערירגימע עכלעוו ,ךרָאטש ןוא ןעבלַאװש
 ,ןעליװ ןעיײרֿפ ,הרירב ,טרָא ןערעמירַאװ א ןיא ןָא טמוק

 סולשעב רעגיגנעהבאנוא ,רעדנעשרעהעב-טסנלעז רע
 רעד .ןעגנולעטשרָאֿפ עשלַאֿפ ,עשירהיֿפרעֿפ ןענייז סָאד ,ןָאהט

 ,ןעלדנַאה ומ רע יװ ױזַא טק :
 ,ףָאטש ןייז ןיֿפ גנוֿפױהנעמאװצ יד ןוא ןעטײקגיהעֿפ יד ךָאנ
 ךרוד קרעמעב ךיא סָאװ ,להיֿפ ךיא סָאװ זיא---םייוו ךיא סָאו
 טּכַארבעגנײרַא ןערעװ עכלעוװ ,ןעוורענ יד ןוֿפ עקירדנייא יד
 ,ןעריוא יר ,ןעניוא יד : ןענַאגרָא עניימ ךרוד גנוגעוועב ַא ןיא
 ןעטלַאהעב ןערעװ עכלעוו ,עקירדנייא יד ךרוד ,װ ,ז ,א זָאנ יד

 עשיֿפָאקסָארקימ ,עקניניילק ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא חומ ם'ןיא
 -- ,ןָאהט וצ העדנ בָאה ךיא סָאװ ,ליוו ךיא סָאװ ",ןעלעצ,
 ןוֿפ ןעגנוגעוועב עסיוועג ןוֿפ טַאטלװער רעד ,עגלָאֿפ יד זיא
 ןעבָאה עּכלעוװ ןוא טינ ןעק ןיילַא ךיא עכלעוו ,ןעלעצ עבלעזיר
 ןוא םולֿפניא ןעסיורג ַא ,סומוינַאכעמ ןוֿפ ןעפיצנירפ יד ךָאנ
 ,ןעוורענ ערנעגעוועב יד ףיוא ןעקריוו

 טכער ןייק ןפוא ןייק ףיוא םורַאד טָאה טֿפַאשלעזעג
 - עטנַאנעגָאז יר לייו ,רעּכערברעֿפ יד ןעֿפָארטשעב וצ טינ

 ן ן ן ענידנעווטיונ ,עכילריטַאנ יר ןענייז ןעודיווידניא ןוֿפ ןעכערברֿפ
 1 יי כת
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 ו

 עמ יד ןעד טכַאמ סָאװ ,ךיז טגערֿפ ;ָאי

 רענייר ,רעגיצנייא רער ? תויח יד ןוֿפ ייז טעדיישרעטנוא סָאװ

 ע ,םעדר ןיא טגיל היח יר ןוא ןעשנעמ םעד ןעשיווצ רעישרעטנוא

 טבערטשעב ןוא טכוז ,ךָאנ טשרָאֿפ ,טגערֿפ שנעמ רעד סָאװ



 ןוֿפ ,טהעו רע סָאװ סעלַא ןוֿפ עבַאורוא יד ןעניֿפעגנ וצ ךיז

 -כָאנ םעועיד טֶא ,םהיא םורַא | { ֹל

 הבס יד ,עכַאורוא יד ךָאנ ןעגערֿפכָאנ

 יר-ןעשיוצ "רדני רעד - ,ץענעדנ-ר

 ,ןעשנעמ-ןעֿפַא ןוא ןעֿפַא -ןעשנעמ

 יד יװ רעניהעבכ מטֿפָא ןענייז ייז ,םיאורב עבילשנעמ ריר יה

 ,םילשכמ עסיוועג ןופ םנעגעגַאב ןערעוו יז

 הע ןיא א ןעֿפרַאד יז וי 1 ,ןעגנור

 ןעבָאה רימ ; גנוטפיוהעב עועיד ןעגיטעטשעב ןענעק עכלעוו

 1 הנורנ ןייק לַאֿפ ןייק ףיוא רעּבָא

 / ַאנ ויא םע ןעוו טנערֿפ היח עטסגילק ,עטסעטקישעג
 .ןעגנוניישרע ןוֿפ עכַארוא יד ןעניֿפעג וצ ךיז טבערטשעב רעדַא

 א

 יד ןיא ןעדָאהמעמ-סטכיררטנוא עטהערדרעֿפ ,עטכעלש יד
 --רעמנוא-לוש ןעשינַאכעמ םעד ןוֿפ ענלָאֿפ יר זיא סע ,ןעלוש
 ןעירעס עגינייא ןיוש םעדייל .טייהשנעמ יר ןעכלעוו ןוֿפ ,טכיר

0 
 נעטיירעב ןערָאװעג הברדא ךָאנ זיא סע ,ןערָאװעג ={ = ַש ה -- -- 8 1 5

 ,ןעשנעמ םוצ ןערהעקמוא רעבָא ךיז רימָאל

 רעטשרע רעד זַא ,טינ קפס םוש ןייק רָאנ זיא םע



 יי

 ךיז טָאה רעכלעוו ,עֿפַא ןַא ןוֿפ םרָאֿפ יד ןיא " רעדליוו}

 וצ ןערָאװעג טרעדנואװרעֿפ ויא ,רענוד ַא ריֿפ ןעקָארשרעד

 סָאװ, : טגערֿפעג ךיז טָאה ןוא ץילב ם'ןוֿפ ןעטקעֿפע יד ןעהעז

 -קערש רעד טָא סע ךיז טמהענ ןענַאװ ןוֿפ ? סנױזַא סָאד זיא

 ---"? עגנוניישרע עגירעײֿפ ,עכילצעלפ עז ף

 ַא ןעועוועג ויא רעועיד 5 ,םינ לעֿפײװצ ןייק רָאג זיא םע

 יערעדנַא וצ ןערהיֿפ ,עוייוורעגידנעווטיונ ,זומ ענַארֿפ ןייא

 ןעגנוניישרע יד ףיוא גנורהעלקרע ןַא ןעגירק וצ טסול יד

 ם'ןוֿפ ןערעדנַא םוצ םענייא ןוֿפ רעבירַא זיא ,רוטַאנ רעד

 ןוֿפ ןוא ; וו ,ז ,א רעדניק וצ ןרעמלע ןוֿפ ,ױרֿפ רעד וצ ןַאמ

 גנולקיווטנע עטסגיטכיװרעלַא יד ןעבױהעגנָא ךיז טָאה ןָא םעד

 -נייא רעד זיא סָאד ,חומ ןעכילשנעמ ם'ןוֿפ גנומיירבסיוא ןוא

 רעביא גנורהעלקרע עגיצנייא יד ,ףעירגעב רעכילרי

 ,עסַאר רעכילשנעמ רער ןוֿפ גנומַאטשבָא עכיי

 ןיא

 ,עגַארֿפ ַא זיא סָאד---? ןעֿפָארטעג סָאד ןוא סָאד טָאה |

 טינ ןעק ימ יװ יװַא ,ןערעוװ טרעֿפטנערַאֿפ טינ ןעק עכלעוו
 טָאה ,ןוז רעד ןוֿפ לייהט ַא זיא עכלעװ ,דרע יד

 ,טַײצ רעד ןוֿפ גנעל יד .,ןוז רע רער ןוֿפ טלײהטעגבָא ךיז

 טינ ,ןענעבערַאב ֹוצ טינ ויא ,טצעי ןוא םלָאמַאד ןעשיווצ

 ,ןעֿפײרגעב 6 טינ ולי

 ם'ןוֿפ ףירגעב ַא ןעבַאמ ,טצעי ,ךיז רימ ןע
 םעניײֿפ ם'ןיא ? ןעשנעמ-רוא יד ןוֿפ "עטשרע} יד ןוֿפ ןעבעל

 -ָארפ רעלָאֿפטכַארפ ןייז טימ רעדנעל-םורד יד ןוֿפ טַאמילק
 עבלעוו ,עטכירֿפ ןוא ןעצנַאלֿפ ןוֿפ ןעטרָאס עלַא ןוֿפ ןָאיצקוד

 טינ רָאג טלָאװ ,ןעשנעמ יד ןוֿפ טלַאהטנעֿפױא םוצ ןענעי

 -וצנָא ךיז ,ןעגנוניואו עטסעֿפ עכלעוַא ןעיוב וצ ןעוועג גיטיינ
 ךילטקניפ ױזַא ןעטײברַאעב וצ ,רעריילק עמירַאװ ןיא ןָאהמ
 קָאטס ןיא הרוחס לעיֿפ יװַא ןעביילקוצנָא ןוא דנַאל םָאד

 = 2 ויז



 לַא

 ךיז ןעודיווידניא עּפיװעג
 -רייייפ = ֿפ להָאװ עניימעג

 ,סעכלעוו ,םוהטנענייא טַאװירפ ועייז ו

 טביולרע עגינייא

 יד זומ ,טיי ברַא על עודיווניא יו

 ווצ רעד ,לעיצ
 רעד רעבָא

 ד טלעקיווטנע
 ה םײברַא עוויטקעלָאק ,

 וב

 יי נײמעגלַא

 ע /ט ייוו סָאװ םַא /

 * הָאװ
 ידב ןרעוייײה =

 ,רעדנו יש יי ב רערעז



 ,סרעדנַא ץנַאג ןעהעשעג רעבָא זיא סע

 -םוא יד ךרוד, :ןעקירדסיוא ךיז ןעמ טרעה טֿפָא רהעז

 טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעוריווידניא ענלעצנייא ןוֿפ ערנעטש
 ר רַאֿפרעד ןעבָאה ןוא ,ןערעװ וצ ךייר טיי

 גידנעגניד ,ןעטײברַא עויטקעלָאק יד ןוֿפ ןעכַאמזױל ךיז

 ןעודיווידניא יד ןעבָאה ,ַײז רַאֿפ טײברַא יד ןָאהט וצ ןעֿפַאלקש

 -גיהעֿפ ערעייז ןוא טייצ רעייז ןעבעגוצבָא טייקכילגע ומ יד טַאהענ

 ןוא טסנוק ןוֿפ גנולקיווטנע יד וצ --עלעיצ ערעניײֿפ וצ ןעמייק

 סָאװמע ןעֿפײרגעב וצ ךילנעמנוא זיא .םע ",טֿפַאשנעסיװ

 ,תורצוא יד ןעװ ,ןעהעשעג ימ םינ טלָאװ גנולקיווטנע

 רעכילשנעמ רעד ןוֿפ ןוא רומַאנ רעד ןוֿפ יא יד

 רב רעד ןופ ורע א םָא א ןעכלבעג טלָאװ עירטסודניא

 עםיורג יד ירא א ירא יע יר ,ןעטסימרַא יד

 ןייא ןיא ןעטלַאה עכלעוו ,רעמיהטנעגייא טַאוװירּפ יד

 יר טימַאד ןעכַאורוארעֿפ ןוא ,תורצוא עצנַאג ןעלמַאזֿפױנוצ

 טיונ ןיא ןעקניז רעייז ןוא ןעסַאמ יד ןוֿפ המומרַא ערעייהעגנוא
 ,טרהעקעגמוא זיא םוהטכייר םוצ טסול עזעיד טָא---דנעלע ןוא

 רעד ןוֿפ גנולקיווטנע רעמַאז גואל רעד ןוֿפ עא יד ןעוועג

 "םוהטנעגייא טַאװירּפ , ךיז טָאה | יי: א יי סָאװ ףיוא
 וצ ךיילג זַא טינ ןעװעג וליפא טלָאװ סע---? ןעביױהעגנָא
 -רעטנוא עכלעוו ,טֿפַאשנעגיײא עבלעזיר טקנופ זַא ,ןערעבױרעֿפ

 ןעלבירגכָאנ ןעשרָאֿפכָאנ סָאר היח ַא ןוֿפ ן
 טקנופ וַא---ןעגנוניישרע עכילריטַאנ יד ןוֿפ

 ןוֿפ רעטומ יד ,לעצרואוו רעד זיא טֿפַאשנעגייא עבלעזיד

 -טסעדנוֿפ ןוא .ןערייל רימ עכלעוו ןוֿפ ,תורצ עלַאיצָאס עלַא



 -- -ףפ --

 טרָאֿפ ןיא לַאֿפ רעד זַא ,ךילנײשרהַאװ ץנַאג סע זיא ןעגעוו

 :ױזַא יװ טָא ןוא .ןעוועג ױזַא

 טצעי ךָאנ ןענייז סע ןוא ,ןעוועג לָאמ עלַא ןענייז םע
 רעדעוװטנע ןענייז רימ עכלעוו ,רוטַאנ רעד ןיא ןעגנוניישרע ,ָאד

 ענעק ,ָאי וליּפא ןעוו רעדָא ,ןערהעלקרע וצ עדנַא נ ֹצ

 דנעלעטשנעדירֿפוצ א עא ַא ףיוא ןָאהט טינ סע רימ

 סָאװ טרעװ גנורהעלקרע עלוֿפ ַא ןעגירק וצ טסול יד ,ןֿפוא

 ,טייל עגולק ,רעגיטיינ ץלַא ,רעדנעגנירד ץלַא רעמייוו לָאּטַא

 ַא ןיא ענַארֿפ יר ןעזעל וצ ךיז ןעבערטשעב ןעשנעמ עד

 ערעי גידנעטכַאבָאעב ןוא גידנעכװכָאנ ,געװ ןעבילטֿפַאשנעסיװ
 וצ םע זיא ,רעבָא ,עסַאמ רעסיורג רעד .רַאֿפ ,טייקגיניילק

 ,טרָאװטנַא יד טלָאװעג ןעבָאה ייז---דנעדימרע וצ ,גילייוננַאל

 יז ןענייז ױזַא ןוא ,טייצ עצרוק ַא ןיא ,דלַאב גנורהעלקרע יד

 רעגירטעב ןוֿפ דנעה יד ןיא ןעלַאֿפעגנײרַא

 עד ךרוד ןעטילעג טייהשנעמ יד טָאה ךילקערש .יװ

 טא ןעמוג ,ןעבילריטַאנ ןעזעיד טוָאלעג וצ טָאה יז סָאװ

 עכַאזרוא יד ןוא דוסי םעד ןעניֿפעגוצסױא ןוא ןעשרָאֿפוצכָאנ

 יי =--+ =

 ערַאבשרעהעבנוא ןַא ןערעוו וצ---ןעגנוניישרע עכילריטַאנ יד ןוֿפ
 טמַאטש סע רעכלעוו ןוֿפ ,טֿפַאשנעדיײל ַא ,ָאי

 ,עטקישעג .טייהשנעמ רעד ןוֿפ קילגנוא עצנַאג םָא

 -עלעג עועיר טצונעגסיוא ןעבָאה טייל עכילטנערָאנוא רעּבָא

 רעד ןענַאװ ןוֿפ ןעסיוו םליוו רהיא , ,קעווצ רעייז רַאֿפ םייהנעג
 יד ,הנבל יד ,ןוז יד ןעֿפַאשעב טָאה סע רעװ ;טמוק ץילב
 ;םע םייװ ךיא ; ןעגָאז ךייא סע ןעק ךיא ? .װ .ז .א ןערעטש

 ןוֿפ ןוא ןעשילמיה ן'טימ ןטוחמ לעקיטש ַא ןיב ךיא לייוו
 ".ןעזעוועג הלגמ םעלַא רימ ןעמ טָאה לעמיה ןוֿפ ,ןעביוא
 -נעוועג ןַאטַאלרַאש רעטשרע רעד ךיז טָאה רעטרעוװ יד טימ
 רעטשרע רעד ןעוועג ויא סָאד טָא ,םלוע ןעשירַאנ םוצ טעד

 ךיז יז ןעבָאה ? ןָאהטעג םלוע ר



 ןוא ט ע ,ךַא ?רענגיל ןעזעיד

 רעבָא ! ױזַא ןעוהמ ייז ןעװ ,ןעטימרעֿפ ייז ןעטלָאװ דנעלע

 לע םהיא יד ,ןרעטעגרעֿפ וצ ןעביוהעגנָא םה יא יז

 ,ןײלַא יז יו סערעבעה סָאװמע רַאֿפ
 ןעצונעבוצ ךיז ױזַא יו טסואוועג טָאה רעגירטעב רעד ןוא

 ןעגָאוסױא ךייא לָאז ךיא טליוו רהיא בוא, ,תוטוש רעייז טימ

 ןעטַײברַא טוומ רהיא ;ןענעידעב רימ רהיא טזומ ,תודוס יד

 רעייא ןוֿפ לייהט ַא ןעבעגקעװַא רימ טוומ רהיא ;רימ רַאֿפ

 רימ רַאֿפ טינ סע לי ךיא .,תורצוא ערעייא ןוֿפ ,ןעגעמרעֿפ

 םעד וצ ןייז בירקמ סע ליװ ךיא רעבָא ,טינרָאג ףרַאד ךיא --

 םהיא ,ןייז וצ סיפמ םהיא ידכ ,גינעק ןעשילמיה םענעגרָאברעֿפ

 רימ לָאז ,ןיַיז הלנמ רימ וצ רעטייוו ךיז !

 רעד טָאה יי טָא לע עיינ עבילטע ןעקערטנע רעריוו
 ד

 .ןעבעגעג ןוא ןעבעגעג ןעבָאה תומהב יד ןוא טדערעג ןַאטַאל ?רַאש

 -עכערברעֿפ ןנ א ַא ןוֿפ ןעֿפַאלקש יד ןערָאװעג ןענייז ייז

 ,םיחלג יד פ טֿפַארק יד זיא ןפוא ןימ ַאזַא ףיוא .רעטעווס ןעשיר

 ןעוייא ןערָאװעג ,עיכרַאריה רעצנַאג רעד ןוֿפ ,עכריק יד ןוֿפ

 ,קרַאטש
 ןעֿפורעג ייז ןעבָאה םירקש ןוֿפ שַאמ-שימ ןעצנַאג םעד טָא

 רֵהיִא ךַא .םויה רע ןעבילברַאֿפ זיא ןעמָאנ דעד ןוא ,ןָאיגילער
 םינ לָאמ ןייק רהיא טעװ !ןעשנעמ עטרהיֿפרַאֿפ ,עבילקילגנוא

 ןיא ןעּבַײלברעֿפ רעמיא רהיא םעװ ?ןעגיוא ערעייא ןענעֿפע
 ןעגיטכעמ ַאזַא ץעגרע ןעמ טמענ ואוו ,הֶא ? שינרעטסניֿפ רעד

 יר ןמז לכ וַא ,טלעװ רעצ
 ,בר רערעי ,חלג רערעי זַא ,ןעהעזנייא טינ שא ןעשנעמ

 סָאװטע ןעסיוו וצ טרידנעטערפ רעכלעװ ,רעג



 ֿפ

 עֿפרַאװר עטנוא

 ה ןוא רעטסיר

 ע/

 'ףרור'עג ןע

 ַא

 5 רעייז |

 וֿפ

 העננוא רעד

 ַא הרעפ ,ם

 * ריזרדי
 2 רעהו

 50 ילייה זיא עכריק רעד
: 2 

 וא ,עכריק רעד ןו

 עמיה ן'ףיוא

 הרַאװ

 עלעוו , א
,-- 

 יו

 רעייל הריח

 רעד ןוֿפ תורצו א יד ןערילר וו

 א ֿפ
2 = 
 ֿפ ףיורַא ןעגיוא יד /צַאלגר *

+= 

 קש יר ןעביילב ייז ןעלעוו ,טיי

 זיא ןָאיגילער ערעי



 יד ןייז רַאֿפרעד ףרַאד סע .טנעקעג רָאנ ןעטלָאװ יז ןעוו

 ןוא עבילק לילגנוא עלַא ןוֿפ עבַאגֿפױא עטסנרע יד ןוא עטשרע

 סָאד ןוא ,ךָאי-רעטסירפ ןוֿפ ןעײרֿפעב וצ ךיז עטקירדרעטנוא
 : / { ודל | ן {

 ןוֿפ ןערעוו ײרֿפ רָאנ טעװ םלוע רעד לע 6 רָאנ ןעק

 :עגַארֿפ ירד ןעלעטש ךלַאב ,םתסה עי א טעװ ימ
 ךָאד ןעבָאה ןײלַא רימ ? ןעביולג רעבָא רימ ןעלָאז סָאװ ןיא,

 ףיוא ר א ןיא ,ןעױרטרעֿפ ךָאד ךיז ןעזומ רימ ןוא
 ",םענ עו 8 ןערהעל יד ףיוא ןעלעטש ךָאד ןעזומ !רימ ,ערעדנַא
 זא ,ןעזָא י.י וצ טינ ידכ ןוא ; תמא סעלַא זיא סָאד ,ָאי ,ָאי
 ןעביולג ןעשירענגיל ,ןעשלַאֿפ ַא ןיא ןערהיֿפרַאֿפ ךייא לָאז ימ
 :ןעגיוא יד רַאֿפ ןעפיצנירפ עדנעגלָאֿפ יד ןעבָאה רָאנ רהיא טזומ

 ןעדנוזעג רעיא ןעגעג זיא סָאװ סָאד טינ 2

 םָאװ ,סָאד טייהרעדנילב טיִנ טביױלג ,םנעטייווצ }
 ,גונעג זיא םָאד ,לבש רעייא ןוֿפ רעכעה זיא

 ןעביולג טלָאז רהיא טגנא ַאלרעֿפ ר ראה הללו ריר

 רַאגָאז ,ןעגַארֿפ ןעלעטש וצ ענהָא ,ןעקוקוצנירַא ענהָא ,דנילב

 ןעכילשנעמ ן'טימ גנַאלקנַא ןיא טינ ויא הרות ןייז ןעוו

 ;"םוד ,ךילרעכעל זיא סע לייוו ,רַאֿפרעד ביולג ךיא, ,דנַאטשר}

 ,רעגיביולג ענעבעגעגרעביא ןעגָאז ױזַא
 ןייק ןעבָאה טינ ליװ ,םינ טגנַאלרעֿפ טֿפַאשנעסיװ יד

 -עבעל טימ טגייצרעביא ,עזייוועב טגניירב יז
 טמעש טֿפַאשנעסיװ יד ,טגיטעטשעב יז סָאװ ןעטקַאֿפ עניד
 ןוא רעשרָאֿפ יד ןוֿפ ןעגנוטכַאבָאעב יד זַא ,טגָאז ןוא טינ ךיז
 געװ ןעגיטכיר ן'ףױא טינ ןייז לָאמַא ןענעק עטרהעלעג

 ,טיירעב ראֿפרעד ,זיא יז ןוא
 -ֿפױא ןוא ,רעלהעֿפ עכלעוַא ןענעקרענַא וצ ,טייצ רעדעי ןיא



 לעװ ,טײהרַאװ זיא סע רַאֿפ סָאװ ייז טָאטשנָא ,ןעמהענוצ

 ערעבילדנירג ןוא ערעֿפעיט ךרוד ןערָאװעג ןענוֿפעמנא זיא

/ 

 זיא םוזרעווינוא םעד סיוא טליֿפ רעכלעװ ,ףָאטש רעד .1
 ,םיור רעדָא טייצ ןוֿפ ץענערג ַא ןהָא

 ,גנוגעוועב ןיא רדסכ זיא ףָאמש רעדעי ,9
 גנוהיצוצ ןוֿפ עגלָאֿפ עגידנעוומיונ יד זיא גנוגעוועב יד 8

 טפיוה ןייז זיא סָאד ,ףָאמש ם'ןוֿפ ןעמאטַא יד ןוֿפ גנוסױטשבַא ןוא
 ,טלעוװ רעד ןיא םעלַא ר ןוֿפ .,טײקגיהעֿפ ןוא טֿפַארק
 עונוא ףיוא םקריוו סָאװ

 : צ ןוא גנוהיצוצ יד 4

 ,ןעמרָאֿפ עדנעטיידעב ןעמהענ א ףָאמטש םעד טכאזרוארעֿפ
 ןוא רעגימיינ רעד זיא ןעמרָאֿפ עזיד' ןוֿפ גנוגעוועב יד 5

 8 טַאטלוװער רעכילריטַאנ

 וו ,סעלַא ןוֿפ ןוא דרע רעד ןוֿפ גנוגעוועב יד 0

 צנַאלֿפ יד ללכ ןיא גידנעמהענירַא ,רהיא ףיוא ךיז טניֿפעג
 יד ןוֿפ עגלָאֿפ עגידנעוומיונ יד ךיוא זיא ,ןעשנעמ ןוא תויח
 ,ףָאמש ןוֿפ ןעטֿפַאשנעגיײא עלעניגירָא

 ענייא / א ויא ,ןעשנעמ ןוא תויח ןוֿפ הומ ם'ןיא ,ץנעטסיזקע
 ע

 ול םהיא ןעלגניר עכלעוו ) ,ניוא ן'ךרוד ןעגנוסַאֿפֿפױא עלַא)

 = ד .ךרוד רעיא ץ'דקח טכַארבעגוצ ןערעװ ,.װ ,ז .א וָאנ
+ 



 גירק חומ

; 

 נד 7 ף ,טינ
 צ 46 וז יו 0 ו; 2 2 יו 80

3 
 2 צ

 טיינ יד ויא ,חומ ם'ןוֿפ טַאהט רעד ,ןעקריו ם סָאד 9

 טכַאמ ימ עכלעװ ,עקירדנייא יד ןוֿפ עגלָאֿפ עבילריטַאנ ןוא

 ,םהיא ףיוא

 עלַא יד טָאה עשז רעװ : ןעגערֿפ םעװ רענייא ביוא ,ןונ

 ןעק ,ףָאטש ם'ןיא טנעלעגניירַא עטֿפערק ןוא ןעטֿפַאשנעגייא

 ". הרח ןיא ןעגָא

 ױזַא זומ סָאװ ךַאז ַא זיא סָאד ,ןהעגרעביא טינ ןעק יז עכלעוו
 וצַאד ןענעק רימ ןוא יװַא לומ רעזנוא ןיוש זיא סע ;ןייז
 יװ ,טייוו ױזַא ןעהעג ןעגנוסַאֿפֿפױא ערעזנוא ,ןעֿפלעה טינרָאג

 -לעה וצרעד !נוא ןענעק ייז טייוו יװ ;ן

 רימ ןעלעוו אמעט יאהמ יקַאט ןוא ,רעטייוו טינ

 ד -- 6: : שא יט טא י-ק -ז 1
 עי

|/= 
, 

 גע
, 

 2 --פ =!

 וצ גידנעטשלָאֿפ ןילַא ךיז ,וצרעד ןעמוק ןענעק טינ לָאמנייק

 ן ערעונוא ןיא ףעיט ןהעגניירַא טינ ןענעק רימ לייוו ; ןענעק
 עכילרעניא יד יױנעג ןעסַאֿפֿפױא טינ ןענעק רימ ;ןעריהעג

 רעד טינ ןענעק רימ עכלעוו ,ןעבַא
 -נוא יד רעבָא ,ןעלעט נשבָא ךיז

 סָאד ןעסיוו וצ ,ןהעגרעד ּוצ ןעש
 עזעיד טָא ,ונוא ןוֿפ ןעטי

 ,סרעלדניווש עלַא רַאֿפ ף
 ַא גידנעטש וו ויא איש

 וי יי: ו+ 5 27 עלבירג סעזיד ,גנושראֿפכָאנ
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 סעסיורג ַא ,םיאבג| ןוא םיּפשבכמ ,ןעטםילַאוטיריּפּס ,םיחלג

 ןוֿפ ,ןעיירעגירטעב עשלַאֿפ ןוא עבילרנעש ערעייז רַאֿפ דלעֿפ

 ןוֿפ ,עטסעב סָאד ןוא עטסטעֿפ סָאד בָא ןעפעש ייז עבלעוו

 עצעזעג יד ץוחא ,עטסגיטֿפַאז סָאד בָארַא ןעסערּפ יז עבלעוו
 -עב ,ןעשנעמ עקרַאטש ןיא טגיטיינעב ךיז םיחלג יד ןעבָאה

 ןעבָאה עבלעוו ,ןעטַאדלָא :

 רַאֿפ ,ןעלױֿפעב יי ֹ 5

 רעטסירּפ יד ןעשיווצ נַאֿפעגנָא

 -רעה עי ןוא טא יד ןעשיווצ ,ןעטַאדלָאּפ יד ןוא

 ןעו רָאנ ,ףיוא טינ טרעה המחלמ עגיבייא עזעיד ןוא ,רעש

 ןעוו ,קלָאֿפ ם'וֿפ גנוקירררעטנוא יד ןעגעוו ךיז טלעדנַאה סע

 ױזַא יו עי לעטימ ַא ר סָאװ ,זיא עגַארֿפ יד

 הי -רעֿפ יז ןערע עקיטש וצ רעסעב עסַאמ עסיורג יד
 שנַא יד ,טנינייא זיא יז עכלעוו 6 ,עצעזעג יד א ןעטלַאט

 ןוא טבױרעגנָא ןעבָאה יז סָאװ סָאד ןעצישעב וצ ןעגנולעג

 ןָא יז ןעֿפור ,תרטעב ןוא לעדניװש ךרוד טע'בנג'עגנָא

 ,"טַאַאטש}

 עייז ןערעסערגרעֿפ וצ םוא ,ןענָאיצַאנ ןוא רעדנעל .,ןעטַאַאטש
 ז ןעבָאה ,ץיזעב רעייז - ,ןעגעמרעֿפ
 ,טָאה סָאר ,לובג םנער 6 םעד ןיא רענייא טּפַאכעגנַײרַא

 עסַאמ עסיורג יד ןוא תומחלמ עגיטולב וצ טרהיֿפעג ,ךילרישַאּנ
 ןעקַאה רהיא לָאז עמ זַא א טָאה טכענק ערעייז ןוֿפ



 עצנירפ טרצעיײיז ןופ לנינעק ערצייז

 ,ןעצנירפ ע ןופ ,עגינעק ערעייז

 -שנעמ רעד ןוֿפ עטכישעג עצנַאג יד ךיוא רהיא טָאה טָא
 עבכילגעלק ַא ,גנונכײצרעֿפ עמערָא ןַא ,ךילקריוו --- םייה

 ,ייז רַאֿפ סיננייצ

 .עטכישעג עזעיד רעביא קילב ַא ןעֿפרַאװ רָאנ רימָאל
 וַא ,ןערעװ טקרעמַאב רעבָא וומ ןעמעלַא ןוֿפ רעהירֿפ

 -עג יד ןיא ןעועל רימ סָאװ ,סעלַא ןוֿפ טז רעטסערג רעד

 -עב טינ זיא ,עקרעװ עשירָאטסיה יד ןיא ,ןעטֿפירש-סטכיש

 עקרעו עכלעזַא ןוֿפ רעביירש יד ,טײהרהַאװ רעד ףיוא טעדנירג

 ,ןעביולג 2 2 שא גניירַא רעדעוװטנע |

, , 

 -עוו הָאצעב ב ןעגעלֿפ יז עבלעוו ןוֿפ ,רעריגער יד ןוֿפ ןוא
 רעד ןוֿפ עטכישעג רוטלוק ענײמעגלַא ןייז ןיא בלָאק .ֿפ ,ןער
 -לעֿפרעֿפ עכלעזַא ןוֿפ עזייוועב עלעיֿפ טגניירב "טייהשנעמ,
 ,ןעגנוש

 עכיירגינעק עגיטכיװ ןוא עטלַא ןוֿפ גנורפשרוא רעד
 -על יד ןוא ,שינרעטסניֿפ רעטכידעג ַא א טלעקיװרעֿפ זיא
 טימ לוֿפ ,םיורג ןענייז םעד ןעגעװ ןעגנולהעצרע ןוא ןעדנעג

 םעד ןעֿפורסױרַא ןעוומ עכלעוו ,תוישעמ-אבב ערַאברעדנואו

 רעד זיא יױװַא .ןעשנעמ ןעדנעקניידטכער ןעדעי ןוֿפ רעטכעלעג
 ,רענַאסרעפ ,רעזעניכ ,רענַאידניא ,רעטפינע יר טימ לַאֿפ
 ןערעװ ןעדנעגעל עטסכילרעכעל יד .,וו..א רעמער ,ןעכירג
 ,ןעטײהרהַאװ סלַא רעביירש-סטכישעג יד ךרוד ןעבענעגרעביא
 רערַאבטײרטשעבנוא ןייא --- ךַאז ןייא רעבָא ,ןעטקַאֿפ םלַא
 םיחלג יד לאה לי לַארעביא זנוא רַאֿפ טרעװ -- טקַאֿפ
 רעמיא ןעמהענ טַאַאטש רעד .ןוא עכריק יד ,עגינעק יד ןוא
 ןעבַאמ ןוא ןעגעמרעֿפ ענײמעגלַא סָאד דנַאה רעייז ןיא ןיירַא
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 עכריק רעד ןופ =: /טסנוג וצ יע

 ומי
: 



 נעגייא םטַאװירפ רעייז םימרעד ג

 : נןעמ טרעה לַארעביא

 יד בעילוצ ץלַא ןערָאװעג ןעסָאנרעֿפ ויא סָאװ ,טולב םימי

 יי א טַאוװירפ ם'ןוֿפ גנורעסערגרעֿפ

 ןוא גינייוועניא ערנעטשֿפױא ןוא טײהנעדירֿפוצנוא ךרוד
 4 ןענייז ,ןעסיורד ןוֿפ עטכעמ ערערנַא טימ תומחלמ ךרוד

 ד ,ןערָאװעג טעטכינרעֿפ ןוא טרעטשוצ עכיירגינעק עזיד ןוֿפ
 סָאד ראקי ויא ץלַא ןוֿפ עטסקרַאטש יד ,עטסגיטכעמ
 ןעוועג טשרעהעב םיור זיא בױהנָא םוצ דלַאב ,ךייר עשימיור

 -ײרֿפ רוצ קלָאֿפ ןעשימיור ם'ןוֿפ עבעיל יד רעבָא ,עגינעק ןוֿפ

 ַא ןוא ,טֿפַאשרעה רעייז וצ עדנע אי טכַאמעג טָאה טייה
 -נוֿפ ,טײהײרֿפ עזעיר .ןערָאװעג טעדנירגעג זיא קילבופער

 ,"םבעלפ} יר רַאֿפ ןערָאװעג טֿפפמעקרע טינ זיא ,ןעגעווטסעד
 ,"רעיציהטַאּפ , יד רַאֿפ רָאנ ,םינצבק עסַאמ רעסיורג רעד רַאֿפ
 ,טָאה קלָאֿפ עטסָארּפ סָאד ,ןעילימַאֿפ עכייר ןוֿפ להָאצ ַא

 יז טָאה ,ּפָאק םעד ןעגיובנייא טלָאװענ טינ ,ןעגעװטסעדנוֿפ
 -עג ןוא ןעגָאלשעג ךיז טָאה ןוא ןעֿפרַאװרעטנוא טלָאװעג טינ
 "רעיצירטַאּפ , יד ןוֿפ ןעיגעליווירפ יד ,תויכ שי =

 טרעדנוה עכילטע ןוֿפ ףּפמַאק 6 7 ןַא ךָאנ

 םימ עטכער עכיילג ןעגירק ּוצ ןעגנולעג ךילדנע ייז זיא א
 עשימיור יד ןעוו יא יד ןעװעג ויא םָאד ,רעיצירטַאּפ יד
 ןוֿפ הגררמ רעטסכעה רעד ףוא ןענַאטשעג זיא קילבוּפער
 ןעעמרַא ערנעהעטש-גידנעטש  ןייק ,טייקכייר א טײקרַאטש
 קלָאֿפ עצנַאג סָאד ;ןעװעג טינ יא רעטילימ ןוֿפ קָאטס ןייק
 ואק יז ,ןעטַאדלָאס ןוֿפ רעפרעק רעסיורג יי ןעוועג זיא
 עֿפ ןענייז יז ,ןײלַא רעדנעל ענימורַא יד טגעיזעב רָאנ טינ
 -רעֿפ ןיא ןוא ַאקירֿפַא ןיא ,ןעיזַא ןיא ,טייוו ,טייוו ןעכָארק

 יז ןעבָאה לַארעביא ןוא ,ַאּפָארײא ןיא ןעלייהט ענעדעיש
 -ױבעגרעטנורַא יז ןעבָאה ,ןענָאיצַאנ ענעדעישרעֿפ טבָאירעֿפ



 טכַאמ רעייז רעטנוא ןעג
 רעבָא ויא סָאװ ,טלעװ יד טשרעהַאב ָאולַא ןעבָאה ייז

 -ּסױרַא ןעמעלַא םעד ןוֿפ קלָאֿפ ם'ןוֿפ עסַאמ רעסיורג רעד
 -רעֿפ טינ ןעבָאה יז ,טקרעמַאב טינ ןעבָאה ייז ?ןעמוקעג
 ,םוהטנעגייא טַאװירפ ןוֿפ גנוצעוטרָאֿפ יד טימ זַא ,ןענַאטש
 ,טֿפַאשרעה-סטַאַאטש רעד ןוֿפ ןוא עצעועג ןוֿפ 7 רעד ןוֿפ
 ױזַא ןיאי יד ןע /ביילב ןעלביא עלַאיצָאס עטלַא יד ןע ,לעוו

 ןוא ךייר ןעוװעג ןיוש ןענייז עכלעוו ,עגינעי יר .לָאמ עלַא יו
 -נייא ןעבָאה א ןעסקַאװעג ןוא ןעסקַאװעג ןעבָאה ,גיטכעמ
 יד ןוֿפ רהעמ ןוא .רהעמ ץלַא רעטייוו סָאװ .ךיז ןיא טּפַאזעג
 םינצבק יד ,"סבעלּפ, יד עדַארג ןוא ,דנַאל ם'ןוֿפ תורצוא
 עביוה .ןעגירקעג ןעבָאה ,טײברַאעגֿפױרַא ךיז ןעבָאה עכלעוו
 ןעוועג ןענייז יד עדַארג -- יי ןערָאװעג ןענייז ןוא ןעלעטש
 ,קלָאֿפ ם'ןוֿפ רעקירדרעטנוא עטסערג יד ,עדנייֿפ עטסגרע יד
 י רעטוג םלַא ןעניד ןענעק עטצעל יד יװ ױזַא ךַאלעשנעמ
 נ ןעגירק םוהטנעגייא טַאװיר רַאֿפ ףפמַאק ם'ןיא זַא ,זייוו
 א א יר עכילטנערָא יד טינ ,ענולק יד טינ ,עמוג יד
 קירוצ טינ ךיז ןעטלַאה עכלעװ ,םיאורב עטסניימעג יד רָאנ
 -נַאה םע ןעװ ,לעטימ עטסכילײשבַא ןוא עטסגירעדינ יד ןוֿפ
 7: רעייו ןעכייררע וצ ךיז טלעד

 עדנעטכַאמש טיײברַא רערעוװש ןיא ,עמערָא יד ןעגעמ
 נעיז ם'ןוֿפ ,ןעטרַאװרע 1 לא גָאט וצ טנייה ןוֿפ רעט
 עכלעוו דנעגריא = ,ייטרַאפ עשיטילָאפ ויא סע רַאֿפ סָאװ

 ךיז יז ןעגעמ --- עגַאל רעייז ןוֿפ גנורעסעברעֿפ
 עועיד ןעמהענ ךיז ייז ןעלָא ׁש ב

 ןערעו טשיוטנע לָאמ עלַא ןעלעו יז ,ןעצרַאה םוצ ןָאיצקעל
 וצ לעטימ עגיטכיר עגיצנייא םָאד ,ןעגנוטרַאװרע ערעייז ןיז
 טַאװירפ ןוֿפ גנוטכינרעֿפ יד זיא תורצ עלַאיצָאס ערעזנוא
 ,םוהטנעגייא
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 -עיט ץלַא ויא קלָאֿפ ןעשימיור ם'ןוֿפ עסַאמ עסיורג יד
 דנעלע ,הטומרַא = ןעפמוז יד ןיא ןעקנוזעג רעֿפעיט ןוא רעֿפ

 -רעד טָאה ע'כייר יד ןוֿפ ןעבעל סָאד דנערהעװ ,םיונ ןוא
 טעמכ זיא סע זַא שי ןוֿפ הגרדמ ַאזַא טכיירג
 ןוֿפ רעביירש-סטכישעג יד סָאװ ,סָאד ןעביולנ וצ ךילגעמנוא
 עכילרעהֿפױאנוא יד ךרוד ,ייז ןעגעוו ןעלהעצרעד טייצ רענעי

 עקרַאטש סָאד זיא ,טכַאמ ןוא ןעגעמרַאֿפ רַאֿפ ,תומחלמ עגיטולב

 יד יװ ױזַא ,טקַאֿפ רעזעיד ,ןעגנַאנעג עדנורג וצ ךייר עשימיור

 -לעז רעד בעילוצ ,קילבופער רעשיכירג רעד ןוֿפ גנורעטשוצ
 יד ןוֿפ ןעגױא יד ןעסײרֿפױא טֿפרַאדעג טָאה ,עכַאורוא רעב

 וַא ,ןהעווצנייא ,ןעטייצ עגירעטעּפש יד ןוֿפ ןעסַאמ עדנילב
 עלַאיצָאס עלַא ןוֿפ לעצרואוו רעד זיא םוהטנעגייא טַאװירּפ

 --- ,םוהטנעגייא טַאװירפ רַאֿפ ףפמַאק םעד ןיא לייװ ; תורצ
 שי -- ,טכַאמ ערנעשרעה יד רַאֿפ םנייא ץלַא זיא רעכלעוו
 ---טרהעקענמוא רָאנ ,רעלבָאנ רעד ,רעמוג רעד טינ לָאמנייק
 רעבָא ןערעיודעב םוצ ,רעטסנרע רעד ןוא רעטסנירעדינ רעד

 יד 8 ןענייז / רעדייל רק ױזַא עסַאמ עסיורג יד זיא
 =יירגעב וצ גיליוו טינ לָאמט ֿפֶָא ןוא ,גיהעֿפ טינ ױזַא ןעשנעמ

 ע'תמא עלעיֿפ ןערעוו טֿפָא דהעז זַא ,טײהרהַאװ 7 טָא ןעֿפ

 ,גנורעלקֿפױא ןייז רַאֿפ ןעטײברַא עכלעוו ,קלָאֿפ ם ֿפ עדניײרֿפ

 ךיז יב ןעקנעד ןוא ןעטײברַא וצ ףיוא ןערעה ייז טא

 -שנעמ יד ;טסיומוא זיא הימ עצנַאג רעונוא ,ךַא :ןעצרַאה ןיא

 םעד םורַא ןוא םורַא ץלַא טהעג יז ;םינ טריםע ןרנָארפ טייה

 -לימ םעד םורַא דרעֿפ יד יװ יװַא טקנופ ,לעקריצ ןעבלעו

 א א יד דנַאטשוצ + ןעשיטילָאפ ןיא ןעלַאיצ
 ;ןעטַאַאמש עטגינייארעֿפ יד ןוֿפ קילבוּפער יד ,דנַא

 טו עועיד רסומ םעניילק ַא רַאֿפ סָאװ ,ןהעז :רימ |



 רע מע ר יד ןוֿפ ףוס ם'ןוֿפ ןעמונעגבָארַא ךיז ןעבָאה רענַאק

 ןעניֿפעג רימ ןעוו ;טנערעלעג ןוֿפרעד ;ןעבַאה יז נינייוו יו

 רדסכ ןערעוו ןנ רעלהעֿפ טייפ ןוא עלַאיצָאס יא יד זַא

 : ,עוייו רעכילרימַאנ ,ןערעוו ןוא טכַאמעג

 יה רעד ױזַא יװ ,ןהעז רימ ןעוו ;להָאצ ןיא רעסערג

 אןוֿפסַאה טקעוװרע רעמיהטכייר רַאֿפ ףפמַאק

 עכיוה ר טיי רעכערברעֿפ עטסערנ יד  ױזַא יו

 תורצוא עלַא דנעהעגיבעלק ערעייז ןיא ןיירַא ןעפ ּש

 טעינק קלָאֿפ םעד ןוֿפ עסַאמ עסיורג יד ױזַא יװ ;דנַאל ם'ןוֿפ
 רערהיֿפ יד ,עגילייה יד רַאֿפ ,סענאטַאלרַאש עכייר עזעיד רַאֿפ

 { ֿפ

 א ועיר

 ן'טימ רענייא םורַא ךיז ןענג

.4 
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4 -- 
 ויי --

 'גרה ייז ױזַא יוװ ;עכריק רעד ןו
 םענעי רַאֿפ רעדָא םעד רַאֿפ ןעֿפַאשרַאֿפ וצ ידכ ,ןרעדנַא

 ןעלַאֿפ ןוא ןעֿפױל יז יױזַא יװ ;ןעטסָאפ ןעמוג ַא טַאדידנַאק

 וֿפ רערָא רעד ןוֿפ געיז ן'רַאֿפ ןעבעל סָאד יט

 עכוז ןוא ּפָאק םעד ךיז ןעכערב ייז יוז

 ןיא טיײהקנַארק עלַאיצָאס עכילקערש יר
 רעביא טינ ,ןעגעװטסעדנוֿפ ,ןעמוק ןוא ,ךיז |

 ןַאר ,םעלַא סָאר טכַארטעב ןעמ ןעוו---לעטימ עגיטכיר סָאד

 -ֿפײװצרעֿפ .ןיא ןוא גנונֿפָאה עדעי ןערילרעֿפ ךילקריוו ןעמ זומ

 נהַאװ ,עטרהיֿפרַאֿפ רהיא ,ערנילב רהיא, : ןעיירשסיוא גנול

 .,רהיא ;ןעֿפלע וה טינ ךייא ןעק רענייק ,רענייק !ןעשנעמ עגיניז

 טסיימש ימ עּכלעװ טימ ,ןעשטייב יד ךָאד טכעלֿפ ןיײלַא רהיא

 טגייל ,טסימ !ןיא ךָאד ךיז טֿפרַאװ ןיילַא רהיא ,רהיא ,ךייא

 ,סיֿפ יר רעטנוא רעגירטעב ןעדעי ,רעביור ןעדעי רעטנוא ךיז

 "!ןעטערט יו ףיוא לָאז רע

 רעצרעה יד ןוֿפ  סױרַא ךיז ןעפייר רעטרעוו עזעיד ,תמא

 ןעמוק ייז ןעװ ,קלָאֿפ ם'ןוֿפ ערנײרֿפ עט ן + ןו

 -נַארעג עלהיק טגניירב טולב סעל יק רעבָא ,גנוגערֿפױא ןי

 רצ ןעמוק רימ ןעזומ ,רהעמ ךָאנ ןעקנעד רימ ןעוװ ןוא ,ןעק

 וי
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 טו קא 7

 == עא ==

 ןייא ףיוא טינ טהעטש טייהשנעמ יד :םולשעב םע

 י סטרעװרָאֿפ טהעג יז ,סטרעװרָאֿפ טהעג יז ;ט רָא

 רענײמעגלַא רעד ןיא ךיוא רָאנ ,טֿפַאשנעסיװ |

 -ייזעב וצ ױזַא יו ,ןעלטימ ןוֿפ ןוא ןעעדיא ןוֿפ ַאדנַאגַאּפָארּפ

 - 4 ש 4. יש == )
= 

 יד ןעטכינרַאֿפ וצ ױזַא יװ ,תורצ יד ןוֿפ ןעכאזרוא יד ןעניט

 טינ טָאה םיור ,ןעלביא עלַאיצַאס ערעזנוא ןוֿפ ןעלצרואוו

4. 

 .ןעטסיכרַאנַא ןעגעוו .גידנעדייר םינ רָאנ

 ,קילבופער רעשימיור רעד ןוֿפ גנורעטשוצ רעד ךָא

 טרָאד טָאה ,םירסיק ןוֿפ טֿפַאשרעה רעד רעטנוא

 -עג זיא לַארַאמ ןעכלעוו רעמנוא ,סומיטמָאפסעד

 / נעגריא ןיא יװ ,רהעמ ךסַא סיֿפ יד טימ ןערָאװעג

 -לָאֿפטסנוק יד ,טריטסיזקע טייהשנעמ יד םייז ,םייצ עכלעוו

 : ןייק ,ןעלַאקידַאר ןייק ,טֿפַאשלעועג רעקנערײרֿפ ןייק טַאהע

 ןוא ןעװעג שאימ ןעצנַאג ןיא ךיז

 ןוֿפ ןָאאצקעל ערעייהט ,עטייווצ ַא ךייא רהיא טָאה םָא

 ןוא םױנ רענײמעגלַא ןוֿפ ,םיזירק ט

 ןעקעוורע ןעשנעמ עטסואוועב-טסבלעו ,עטסנרע ןעוו דנעלע

 -ײברַא עסַאמ ַא ךיז ןעניֿפעג ,דנַאטשֿפױא ןַא וצ קלָאֿפ סָאד

 ןערילרַאֿפ גידנעלעוו םינ ,טייל-סענזיב עניילק רעדָא ,העמ



 גירנעבָאה ארומ טושפ הערָא ,ןעבָאה ייז סָאװ ,לעסיב סָאד
 ןעּכוז עֹועיד א ןעבעל סעכילקילגנוא ,םערעייהט רעייז רַאפ

 יר ןוֿפ ץוש םעד ,דנַאטשֿפױא ןוֿפ ,הורנוא ןוֿפ טייצ ַא ןי
 -ילגנירעבנוא 8 ךיז ןעֿפרַאװרעטנוא ייז ,עקרַאטש יד ,עבייר
 רעד רעמיא רעבָא טביילב טַאטלװער רעד ,ײרעֿפַאלקש רעכ
 רהעמ ,טביורעב רהעמ ץלַא רעטייו סָאװ ןערעװ ייז ,רעבלעז
 רעניטצעי רעד .סִיֿפ יד טימ ןעטָארטעג רהעמ ,טקירדרעטנוא

 : ַו /טריזיליוויצ עלַא ןיא דנַאמשוצ רעכילטֿפַאשלעזעג
= .+ 

: 
 יע

, 

 ,וצרעד זייוועב רעמסעב סלַא ןעניד ןעק

 טייצ ךָאנ זיא סע .,ןָאהטוצֿפױא סעפע טייצ ךָאנ זיא סע

 רוּב רעד וצ ,דנעלע = בירקקרש םעד וצ עדנע ןַא ןעכַאמ וצ

 -רענע א א ;ךיז גַאלפ רימ רעכלעוו ןיא ,טיױנ רערעט

 -סיור רעכלעוו , 5 נַאמ שֿפי אקרא ןעטניארעפ ,ןעשיג
 סָאד יא ןעטםואוועב לעיצ ,ןערָאלק ַא ףיוא ןערעװ ןעֿפורעג
 ךיו ןעק רע .,דנעה יד ןיא ךיז ייב קילג ןייז ם וו קלָאֿפ

 ןערע ט לעה ןיילַא רעד ןוֿפ עמיטש יד םעװ ןע
 יד וֿפ הטַאר םעד ןעגלָאֿפ ןעסַאמ יר ןעלעװ ? טײהרהַאװ
 -נוא רעטייוװ ךיז יז ןעלעװ .רעדָא טײהײרֿפ ןוֿפ רעבַאהביל
 םעד רעטנוא ,טכַאמ--לעג עבילדנעש יד רעטנוא ןעש
 יז בױא ,ןהָאט םע ןעלעװ יז בא ?עכריק רעד ןוֿפ ךָאי

 ןעבָאה יז ןעלעװ ןַאד ,ףָאלש רעייז ןוֿפ טאפ טינ ןעלעוו
 ןעבָאה .ַאניכ ןוא דנַאלנעכירג ,םיור סָאװ ףוס ןעבלעז םער
 טַאהעג

 םעד יא טציױעב קלָאֿפ סָאד וַא ,רעבָא ןעביולג רימ
 -ירד-עטנוא ענייז ןענעג ןעריטלָאװער זצ חוכ םעד יא ,ןעליוו

 נ

 רייא ןעמוק
 קלָאֿפ ם'ןיא

 טראדעגסיױא ןעצנַאג ןיא טרעװ ךרַאמ רג יי; -2
6 : - 

 ַ'ו .
 51 ו; :



 - טי

 ןיא טשרעהעג ןעבָאה "םירסיק, יד ןעװ ,םייצ רעד ןַיא

 עמערָא יד ןוֿפ עסַאמ רעד ןעשיווצ טעװַאיעג ךיז טָאה םיור
 "5 יז טָאה עכלעוו ,ערהעל עזעיגילער ַא ,עטגירעדינרע יר

 רַאֿפ זַא ,טדערעגנייא יז טָאה ז .אבה םלוע ןעּכָארּפש

 ןעבָאה ייז ןעלעװ ,דרע רעד ףוא ,ןעדייל ערעטיב ערעייז

 ,ךיז טהעטשרעֿפ סע ,לע מיה ןיא קילג סעגיבייא ןַא ,רכש ַא

 -יולג ןעזעיד ןיא טּפַאכעגנָא ךיז א עסַאמ עדנעדייל יד זַא
 םוהטנעטסיר ק סָאד ןערָאװענ ןעֿפַאשעב ויא ױזַא טָא ,ןעּב

 ,עבריק רעכילטסירק רעד ןוֿפ גנַאֿפנָא רעד --

 -יימ ןוא ןעבָאה טינ תועט ןייק הלילח ףרַאד עמ רעבָא

 ןָאיגילער עכילגעלק עועיד ןעמעװ ךָאנ ,"םוטסירק, זַא ןענ

 ןעבָאה רימ ,רעדנירג רע'תמא רהיא ןעוועג זיא ,ךיז טֿפור

 וצ גוצעב ןיא ,טינ ןעטקַאֿפ עשירָאטסיה עגיטכיר ןייק רָאג
 -רעפ ר טא( רעזעיד ןוֿפ ןעטַאהט יד ןוא ןעבעל םעד

 עשיכירג עטסגידריוו ןוא עטנַאקעב יד ןוֿפ ןעטֿפירש יד ן'א ;ןָאז

 טינ ןיטולחל רע םרעװ ,םייצ  ןייז ןוֿפ ,רעביירש עשימיור ןוא

 / טעש

 -עגָאז רעזעיר זיא ,עיגָאלָאהטימ יד ,"עגַאו) רער ךָאנ
 -םורַא טָאה רעכלעוו ןפטערט ַא ןעוועג י"ח םומ טסירק; רעטנַאנ

 רעד יוצ ,לארשי ץרא ןיא עמ ןייא ןוֿפ טרעדנַאװעג
 .ןעעריא עשיטסינומָאק םימ  גידנעגָארטמורַא ךיז ,רערעדַא
 ןיא רעטרעװ ענעגייא ענייז ןוֿפ ןעמהענסורַא ןעק עמ יװ יױזַא
 וליפא טָאה רע זַא ,םערָא יױװַא ןעוועג רע זיא ,לעביּב רעד
 טָאה רע ,ןעֿפָאלש םוצ 2 4 םענעגייא ןַא טַאהעג טינ

 -ערינ ם'ןוֿפ םידיסח עגינייא ,רעגנעהנַא טי טַאהעג

 ןענייז עכלעוו ,,רעשיֿפ עמ לא -- קלָאֿפ ןוֿפ טרַא ןעטסגיר

 -על טינ טנעקעג טינ ןעבָאה ןוא םיצראה-םע עפיורג ןעוועג

 ,עמערָא יד ןוֿפ דנײרֿפ ַא ןעוועג זיא רע .ןעביירש טינ ןעו

 ןעקעװאוצֿפױא ייז טָאטשנָא רעבָא ; עטקירדרעטנוא יד/ ןוֿפ



 א  .צצ

 טָאה ,רעקירררעטנוא ערעייז ןעגעג א ערעייז ןעגעג

 ןעדייל ערעייז גידלודעג ןעגָארטוצרעביר יי עא יז רע

 קילג םעניבייא ןַא ,גנונהָאלעב ַא ןעכָארּפשרעֿפ יז טָאה ןוא
 ,ערהעל עטסעטֿפַאהלעקע יד זיא טאד= טא ,לעמיה ן'ףיוא

 -נורַא ןַא וצ ןערָאװעג טגיריירּפעג זיא סע ןעװ זיא עכלעוו

 רעכילקילננוא ןוא רעגירעגנוה ,רענעכָארבוצ ,רענעגיובעגרעט

 ,ןָאיגילער עבילנעלק עועיד ןעקנַאדר 8 רָאנ זיא סע ,עסַאמ

 יד םויה דע ךָאנ ןעגָארט ןענָאיצַאנ א יד סָאװ

 ,טכַאמ-דלעג רעד ןוֿפ ןוא עכריק רעד ןוֿפ ןעטייק

 =העל ענייז ןוא םוהטנעטסירק סָאד טעװ םורַאד ןוא

 = ןוֿפ טָאה ערהעל עועיד ,גיבייא ףיוא נא ןייז ןער

 ;ךילרעפרעק ןוא גיטסייג ,עק לילַאק ַא טכַא

 8 יר ןעװ רַאגָאז ,ףַאלקש ַא רַאֿפ טכַאמ *

 -העל ענ'עגושמ יד ןיא ןעביולג וצ ןערעהֿפױא להָאמַא ןעלעוו
 טשרע םעד ךָאנ טעװ ,ןָאיגילער יט ק רעד ןוֿפ ןע

 ןוֿפ ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןערנואוו יד ןענַאװ זיב ,ןערעיוד  גנַאל

 ,ןערעוו טלייהעגסיוא ןעלעוו ,ןעמוקעב רהיא

 טָאה ,עדנענעל רעזעיד ןיא רעטייוו רימ ןענרעל ,םוטסירק

 ,הרות רעיינ ןייז רַאֿפ ןעמינשעגּפָא טוג טינ וי

 ןוֿפ רעטסירפ יד ןוֿפ עקסַאמ יד ןעסירעגרעטנורַא נעבָאה

 טייקגירעדינ רעייז ,תועיבצ רעייז גידנעגיײצֿפױא ,טייצ רענעי

 ץומש סָאד סלַא עכייר יד גידנעלעטשסױרַא ןוא ,קלָאֿפ ן'רַאֿפ

 ןעֿפרסױרַא טװמעג רע טָאה ,עסַאר לט רעד ןוֿפ

 יקַאמ םהיא ןעבָאה ייז ןוא ,גנוגלָאֿפרע 18 עקרַאטש ַא ךיז ףיוא

 ךילדנע ןוא טלײהטרוארעֿפ ,טרעטַאמעג ,טגלָאֿפרעֿפ רעה

 ןעדייל ענייז ןוא ןעבעל ןייז רעביא ןעדנעגעל יד ,טגיציירקע
 ןערעדנַא םוצ םענייא ןוֿפ ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא ןענייז

 ןענייז ,רהָאי טרעדנוה עכילטע ,גנַאל טייצ ַא רעבָא ,הלבק
 רעד ןיא ןערָאװעג טרעניארע ןענייז ייז רעדייא רעניארַאֿפ

 8 יז
 יו. 6 רב יי

: 
 עג



 טוג ץנַאג ןעבָאה םיחלג יד ,םייהשנעמ רעד ןוֿפ עטכישעג

 עועיד ,"ןעגָאז; עועיר ןעריטָאלּפסקע וצ ױזַא יו ,טסואווענ

 ב ס'קלָאֿפ ם'ןוֿפ ןעצונ ןעהיצ וצ ױזַא יװ ןוא ,ןערנעגעל

 ַא ןעֿפַאשַאב ייז ןעבָאה ,"סוטסירק; ןעזעיד ןוֿפ ,ןעביולג

 טָאה רבו יו ױזַא ,עסַאמ עסיורג יד ןעמעװ רַאֿפ

 ןעמעב וצ ןעבױהעגנָא טָאה יז ןעמעוו וצ ,טעינק

 !טייצ ערעטסניֿפ יד ןעביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה ָאד ןוא

 -נירג ןעטרידנעטערפ םעד ןוֿפ טרובעג םעד ךָאנ רהָאי 0

 רעסיװעג ַא טעװַאיעג ךיז טָאה םוהטנעטסירק ם'ןוֿפ רעד

 לערניוװש-סנָאיגילער ַא ךרוד ךיז טָאה רעכלעוו ,ןיטנאטסנָאק

 -רַאֿפ טָאה רע ,עֿפוטש עכיה ַא רהעו ףױא טײברַאעגֿפױרַא

 רעייז ןעכַאמ וצ רעצנעט-סנָאיגילער עכילטסירק יד ןעכָארּפש

 ; ןעֿפלעה םהיא ןעלעוו יז בוא ,ןעטסערג ן'רַאֿפ ןעביולג

 אי טָאה רע ,טכַאמ עבילסילשסיוא ןוא ג עצנַאג יד ןעניוועג

 ךַרּוד ןוא ךייר ןייז ןוֿפ רליש םלַא (ץיירק) םלצ םעד טלעמש
 עלַא ןוֿפ םומוַאיוהטנע םעד ןעֿפורעגסױרַא רע טָאה םעד

 ןעבױהעגֿפױא ,ָאזלַא ,טָאה רע ,םוהטנעטסירק 6 רעגנײהנַא

 רו ,טימַאד ,ךיז טָאה ןוא טסימ ןוֿפ םוהטנעטסירק סאד

 וייק רעטשדע סלַא ןערָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא רע ,םיורג

 ,"ןעמָאנ ןעבעיל ןייז ןוֿפ רסח םעד ךרוד,
 עכריק רעכילטסירק ר 8

 ענייז ןוֿפ ןעסירעגסױרַא .טכַאמ יד לעסיּבַא רעמעפש

 "טסּפַאפ } רער ,םיו ר ןוֿפ פָאשיב רעד זיא רעמטעפש = גיי ֹפ ן

 ןענָאיצַאנ יד טשרעהַאב שיטָאּפסעד

 עסיורג יד רָאנ טינ טָאה טייצ רעצנַאג רעד דנערהעוו

 ,שינרעטסניֿפ רעד ןיא טעשודנָאלבעגמורַא קלָאֿפ ם'ןוֿפ עסַאמ



 םיחלג יד ,ןעטסריֿפ יד ,רעסעב ךָאנ ,"לעדַא, יד רַאגָאז --
 קַאֿפ רעדנעגָאלש ַא ,דנעסיוונוא ןעבילבעג ןענייז ןײלַא
 ןיא ,סּפָאשיב ןוֿפ הפיסא רעד ףיוא זַא ,רעד

* 

: 
 ם'ּבלָאק העז) ...ןעביירש טינ ,ןעזעל טינ טנעקעג טינ ןעבָאה

: : 

 1 ש

 ןעװעג זיא ,טלױֿפעג טָאה טייהשנעמ עצנַאג יד ,(עטכישעג
 עבכילטנערָא רָאפ יד ,עכריק רעד וצ טכָאירעֿפ ,טֿפַאלקשרעֿפ

 -ָאה עכלעוו ,קלָאֿפ ם'ןוֿפ א ןוא רענעמ-סטֿפַאשנעסיוװ
 ךרוד טעצשילבעגסױרַא ,ןעטלעז רהעז ,ןעװ טינ ןעװ ,ןעב
 -וצֿפיֹוא טבערטשעב ךיז ןעבָאה עכלעוו ,שינרעטסניֿפ עזעיד
 ,טגלָאֿפּרעֿפ ןערָאװעג ןענייז ,ןעשנעמטימ ערעייז ןערהעלק
 ,רעַײֿפ ן'ףיוא טכַארבעג ןוא טרעקרעקעגנייא ,טרעטרַאמעג
 עכלעוו ,עגינעי יר ןוֿפ לרוג רעד ןעוועג ךיוא זיא עבלעז סָאד

 יד ,ןעלגער יד רָאה ַא ףױא ןהענוצרעבירַא טגַאװעג ןעבָאה
 .ןעבירשעגרָאֿפ טָאה "עכריק, יד עכלעו ,עצעועג יד ,ןערהעל

 ם'ןוֿפ ןעטייצ עכילקערש יד ןעוועג םע ןענייז עזעיד טָא
 ןיא עדָאירעפ עטסגירעיורט הא אה /טימ , ןערעטסניֿפ
 עכריק יד ,טייהשנעמ רעמירָא רעד ןוֿפ עטכישעג רעצנַאג רעד
 ןענעמרעֿפ עצנַאג סָאד ןוא ,תורצוא עלַא טּפַאזעגנייא טָאה
 רעצנעט ערהיא ןעשיווצ ןערָאװעג טלייהטוצ זיא דרע רעד ןוֿפ

 ,לעדנַאה-סטלעװ ם'ןוֿפ רערהיֿפ עכילטע יד ןוא עגינעק יד

 עטגיטסעֿפַאב ןיא קילג רעייז טרעכיזרַאֿפ ךיז ןעבָאה עכלעוו

 ,טעטש
 -ָארבוצ זיא ךייר עשימיור עסיורג סָאד ןעוו ,ךילדנע ןוא

 ןעהורנוא עכילרעהֿפױאנוא ךרוד ,ךַאלקיטש ףיוא ןערָאװעג ןג
 ,טָאה ןַאד ,ןעסיורד ןוֿפ ןעקַאטַא ןוא גינייוועניא עֿפּפמעק |

 -נוא ןַא טשרעהעג רהָאי טרעדנוה עכילטע ענייש דנערהעוו
 םעד ךרוד ,ַאּפָאריײא ץנאג א שי וצ : ןוא גנונדרָא



 ,עיינ --- ,ַאקירֿפַא ןוא ןעיזַא ןיא ךיוא רָאנ ;ןײלַא ַאּפָאריײא
 -קע עגינייא עבלעוו ןוֿפ ,עביירגינעק ,עטכעמ עטלייהטעגּבָא

 ,םויה-דע ךָאנ א
 ןָאיגילער עיינ א ןוֿפ רעדנירג רעד ןעוועג זיא דמ

 -ָאילימ ןענואוועג טָאה דמחמ רעזעיד ,רעבילטסירק רעד זרע

 ַא ןעמונעגבָא רעהכַאנ ןעבָאה עכלעװ ,רעגנעהנַא ןוֿפ ןענ
 ,ַאפָאריײא ןוֿפ ךיוא ןוא ַאקירֿפַא ןוֿפ ,ןעיױַא ןוֿפ לייהט ןעסיורג

 -עגסױרַא טָאה ןָאיגילער עיינ עזעיד זַא ,ךיז טהעטשרעֿפ סע
 -נעהנַא ערהיא ןעשיווצ ףפמַאק ןעגיטולב ,ןערעטיב ַא ןעֿפור
 ןענייז תומחלמ יד .עכריק רעכילטסירק רעד ןעשיווצ ןּוא רעג
 סע ,רעסַאװ יװ ןעסָאלֿפעג טָאה טולב ;גנַאל ןוא רעווש ןעוועג

 -ייקגיניילק עלַא ןעכווצכָאנ טרעוװ טינ רַאג טעמכ רע יי זיא
 קלָאֿפ סָאר ,תוכולמ עיינ עזעיד ןוֿפ עבילרהיֿפסױא םעלַא ,ןעט

 עגירעהירֿפ יד וצ ,תולוק עגירעהירֿפ יד וצ בױט ןעבילבעג זיא
 ,טנרעלעג טינ רָאג טָאה קלָאֿפ סָאד ;ןעיירשעג-הע

 -בָא ךיז ןעבָאה ,ןעטַאַאטש עיינ עלַא יד ןיא ,לַארעביא
 סָאד ,רעהירֿפ סָאװ ןעדייל עבלעזיד ,תורצ עטלַא יד ןעֿפורעג
 יד ןוא עגינעק יד ,םיחלג יד זַא ,טביולרע רעמיא טָאה קלָאֿפ
 -עגלַא סָאר דנעה ערעייז ןיא ןעּפַאכנײרַא ןעלָאז ןעטסריֿפ

 -רעֿפ ןערָאװעג ,רַאֿפרעד .,זיא ןוא ,ןעגעמר עֿפ עניימ
 -טַאװירפ ,/ ריֿפ 5 מַאק רעד .,ייז וצ טכָאירעֿפ ןוא טֿפַאלקש
 א ,גנַאג ןייז טרָאֿפ טצעז ,ףױא טינ טרעה "םוהמנעגייא
 םעד טרעװ סע ,ןעגלָאֿפ ערעבילקערש ץלַא רעמיא טגנַירּב
 -עהוצ וצ ןוא ןהעווצ וצ םואמו סאמנ דנײרֿפ-ןעשנעמ ן'תמא
 עטכישעג רעצנַאג רעד ךרוד,ןערעדנַא ן'ךָאנ לָאמ ןייא ,ןער
 ףֿפמַאק רעטֿפַאהלעקע רעזעיד ױזַא יװ ,טייהשנעמ רעד ןוֿפ
 ,עלעבָאנ עלַא קעװַא טעליוק ןוא טרעטשוצ ,טקירדרעטנוא
 טלעקיווטנע ןוא ,ןעשנעט ם'ןוֿפ ןעטֿפַאשנעגייא עניײֿפ עלַא

 ,גירעדינ זיא סָאװ סעלַא ןיימעג זיא סָאװסעלַא עלעעז ןייז ןיא
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 יב עת

 ןעמ טלָאװ טכערליב עטֿפַאה הלעקע עכלעזַא רעדנעזיוט

 ,ןעסייהעג רָאנ טלָאװ סעלַא סָאד רעבָא ; ןעלעטשרָאֿפ טנעקעג
 סע רעװ ...ץומש םעד ןערַאשוצ ,טסימ גרַאב םעד ןעירֿפױא
 רעדליב עגיצומש עכלעוַא טימ ןענעקעּב ךיז אקוד רעכָא ליוו
 יר רעניא ןעטרָאּפַאר יד ןעועלכרוד ןעלױֿפ טינ ךיז לָאז
 ןהָאשזד ,"ןַאמשטָאקס} ם'ןוֿפ ןענָאיצַארעּפָא עשירעלדניווש
 ןוֿפ קיד; רעד ןעװ ,1790 ןוא 1716 ןערהָאי יד ןיא ,ָא ל

 ץַאלּפ םעד ףיוא ךײרקנַארֿפ ןיא טשרעהעג טָאה ,"סנַאעלרָא
 | יא רעד גיוודול "טעטסעיַאמ .ןעשידניק} רענייז ןוֿפ
 םערעגיצומש ַא ןעניֿפעג ןעק עמ בױא ,טינ םייוו ךיא
 רעד ד ןיא פלעג רעכילשנעמ ַא ןוֿפ רליב םערעגירעדינ
 -ַאמַאנַאפ, םעד רעביא ךָאנ טגייטש םע ,עטכישעג רעצנַאג

 ,"לערניווש
 סָאװ ?רעביירש-סטכישעג ערעזנוא ןעוהט סָאװ רעבָא

 םעד רעביא רעכיב- טא יוצא יד זנוא ןעגָאז
 ? ןעלוש יד ןיא רעדניק יד ןעמ טעטכיררעטנוא סָאװ ? ןעמעלַא
 יד ,ןעטַאהט ערַאברעדנואוו יד ןָא ךיז ןערעה יז ,ןעזעל יז
 .ןעויועב ןעבָאה רענעמ עסיורג יד סָאװ ,תואלפנו תולודג
 העד ןוֿפ "רענעמ עסיורג} עויר רעבָא סע ןענייו עשז רע

 ,סרעקעה-שײלֿפ עלָאֿפטּכַארּפ ,םיבצק עסיור
 עכלעװ ,תומחלמ יד ןיא טנעכייצעגסיוא עבָא

 ,רענירטעּב עּפױרג ; ןענָאיצַאנ יד ןעשיווצ ןעגנַאגעגנָא .ןענייז
 ןעמָאנ ן'טימ טלעמיטעב ךילנהעוועג -- רעביױר ןו

 ,גורטעב ןוֿפ לעטימ ןייק עכלעוו רַאֿפ--"רענעמ-סטַאַאטש,

 ןערַאנועבָא ןיילק וצ ןעוװעג טינ זיא ײרערהיֿפרעֿפ ,לערניווש
 עּכלעװ ,ןעשנעמ עסיורג תמא יד ןוֿפ ,ןעטייווצ םעד רענייא
 קלָאֿפ ם'ןוֿפ להָאװ ן'רַאֿפ סעלַא ,סעלַא ןעוועג בירקמ ןעבָאה
 יד ןוֿפ -- יי ַאמ עמוד יד ןוֿפ גנורהעלקֿפױא יד ראֿפ רעדָא
 עלעסיב ןיילק ַא טנָאמרעד ,טרָאד ןוא ָאד ,רָאנ טרעוו ןערלעה
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 ,עטכישעג רעצנַאג רע
 רעגיטכיל ןייא ,רעלעה ןייא ָאד רָאנ זיא ,ן'תמא ןיא ןוא

 -ֿפױא יד--טייהשנעמ רעד עטכישעג רעצנַאג רעד ןיא טקנוּפ
 -יט- ענייז ,רעקירדרעטנוא -ענייז ןענענ קלָאֿפ ם'ןוֿפ עדנעטש

 ענערעישרעֿפ רעטנוא ךיז טלָא ת טקנופ רעזיד .ןע

 ןעגעג ,דנַאלנעבירג ןיא ,קלָאֿפ ם'ןוֿפ א רעד : ןעמרָאֿפ
 ,"סבעלפ , יד ןוֿפ המ 2 יר ;עיטַארקָאטסירַא עכילגערטרענוא יד

 יד ןוֿפ עדנעטשֿפױא ייד 0 ר ןעגעג ! ,םיורי ןיא

 עגָאלש-םוט סָאר ;ךײרקנַארֿפ ןוא דנַאלשטײיד ןיא ןרעיוב
 טא יד ;דנַאלגנע ןיא ,גינעק ַא ,ןַאריט .ַא ןוֿפ

 -עמַא ררָאנ ןיא ,ןעינָאלָאק עשילגיש ע יד ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעד

 עס יור ג יד ,ךילכעופיוה ןוא ;דנַאל-רעטומ רעייז ןעגעג  ,ַאקיר

 ןֿפ ןענָאיצולָאװער יד ,ןָאיצולָאוװער עשיוױצנַארֿפ

 -ירַאפ רעד ןוֿפ ףּפמַאק רעגיטולב רעד ןוא ,1848 ןוא 0
 ,1871 ןיא ,ענומָאק רעז

 עשידלעה עטסערג יד זיא ןָאיצולָאװער עשיוױצנַארֿפ יד

 רהיא} ןוֿפ ערעסערג ַא ,עסַאר רעכיל

 ,עטבישעג רעצנַאג רער ןיא ןענעגענעב וצ טינ זיא
 ןעמ ןעק ,ןעשנעמ ןוֿפ ןעטַאהט וייל ומ

 ןעגנוקעדטנע ןוא ןעגנודניֿפ רע יד ןענעבער וצ ךיוא
 .עםיורג ,טסנוק ןוא טֿפַאשנעסיװ-רוטַאנ ןוֿפ ןעדָאב םעד ףיוא
 ןערָאװעג טנעמָאקלָאֿפרעֿפ ןענייז ןעבאז ערַאברעדנואוו ןּוא
 ,עטרהעלעג יד ןוֿפ טיײברַא עכילדימרענוא ,עיירט יד ךרוח
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 רעדייל ,רעדניֿפרע ןוא רע /לטסנ יק ןוֿפ טנַאלַאט םעד ךרוד ןוא

 טעמב ,טײברַא רעייז ןוֿפ ןעגלָאֿפ יד יי יד ןערעוװ רעבָא

 לייהט רעטסערג רעד ,עכייר יד ןוֿפ טרילָארטנָאק ןעצנַאנ ןיא

 ערנעטכַאמש טײברַא רערעווש א יד 6 עמ רער ןוֿפ

 ,ןעגנודניֿפרע עלַא יר 8 טינרָאג טעמכ ןעבָאה ,ןעֿפַאלקש

 יר ,תמא ,זיא ןענָאיצולָאװער יד ,עדנ = א יר הּרוה



 ײנַאריט עטצנערגעבנוא יד ןעכערבוצ וצ + ןעגנולעג ןעשנעמ
 ןיא .טלַאטשעג ןעשנעמ ןיא םידש יד ןוֿפ טעטילַאטורב ןוא
 -ירקעג ןיוש יז ןעבָאה רעדנעל עטריזיליוויצ יד יי ןעטסיימ

 וצ יז טאג טרעֿפ} | לה ;םיוא א טכער סָאד ןע

 ר טא יי ןֿפרעד וי יד 6 רעבָא זיא
 =רעֿפ יד ?ןעיכרַאנָאמ עלענָאיצוטיטסנָאק ןיא יװ םוג ױזַא ,ןעק
 ענייז ןוֿפ ן טא יד ןערָאװעג ןענייז קלָאֿפ ם'ןוֿפ רעטערט
 דעב יז .קַאז-דלעג ןוא עכ ריק ,ןהָאר ט---םיאנוש עטלַא
 ןץטימ ןעֿפלעה ןוא "רעלהעוו, ערעייז בָא ןערַאנ יז ,ןעגירט
 -ײברַא םעד 5 עסַאמ יד ןעגױבוצרעטנורַא ,ןעצרַאה ןעצנַאג
 ,רעקירדרעטנוא ענייז ןוֿפ סיֿפ יד רעטנוא קלָאֿפ ןעדנעט

 ןיא ,טֿפַאשלעזע ג יר .ןעמוקעג רימ ןענייז טייוו ױזַא
 ,ןייב ן'ויב טלױֿפרעֿפ ויא ,טייצ רעגיטצעי רעד

 .ןעקוקמורַא םונ רָאנ ךיז ר ימָאל

 העטריזיליויצ רעצנַאג רעד ןיא ,שנעמ רעגיצנייא ןייק

 -ױרעֿפ טינ ךיז ןעק ,טֿפעשעג ןיא ןהעגנָא טינ ן

 ןייז וצ ענהָא ךייר ןערעוװ טינ ןעק ,ןעטסָאּפ ןעטוג
 ַא רעדָא גנילנַײֿפ ַא ,רעגירטעב ַא רענגיל ַא א ַא

 יר ןעֿפָא ןעגָאװצסױרַא טינ טגַאװ רענייק הטעררעֿפ
 סיוא טושּפ ,גנוניימ ןייז ײרֿפ ןעקירדוצסיוא רֶנ א 4 והַאוװ
 לָאז רע ,"טֿפעשענ; םוצ ןעדַאש טינ םהיא לָאז סע ,ארומ

 -טלױֿפרעֿפ ,ןָאיצּפורָאק ,"עלעטש, ןייז ןערילרעֿפ טינ הלילח

 עלַא ןיא לַארעביא--לַארעביא טיונ ערעטיב ןוא לעקע ,טייק
 .  ,טֿפַאשלעועג רעד ןוֿפ ןעֿפוטש ןוא ןעהייר

 סע יא םע יװ ױזַא ןעביילב טינ רעבָא ןעק סעלַא סָאר

 ומ ךורבסיוא רעד ןוא ,לַארעניא טדיז סע ןוא טכָאק
 -ֿפױא ןעכיג ןיא וומ טֿפַאשלעזעג עלבַארעזימ עזעיד ,ןעמוק
 ןוֿפ עדנייֿפ יד ךיז ןעכַאמ ןעגעװטסעדנוֿפ ןוא ,ןערעוו טזעלעג



 - קע-תלענ ג ןוא ןעטסריֿפ יד ,םיחלג יד --- טייהשנעמ רעד
 5 םעד ףױא ןעצנַאט ייז ,גידנעסיוו טינרָאג

 עסיװעג בױא רעבָא ,רענוד ןעדנעמוק םעד טינ ןערעה יז
 ףיוא ןעזָאלרַאֿפ ךיז ןעק עמ בוא ,בָא טינ זנוא ןערַאנ םינמיס

 -ָאנ זיא םרוטש רעד זַא ,ןעבעגוצ ןעמ זומ ןַאד ,ןפָאט- י

 -רהָאי ּרעזעיר רעדייא ךָאנ ןעכערבסיוא טעװ רע זַא ;טנע
 ,הֶא !ייז וצ ןייז טעװ העװ ,העוװ .עדנע וצ ןייז טעוװ טרעדנוה

 יו !ןרעדנַא םוצ טלעוו קע ןייא ןוֿפ ןעֿפו ול ןַאד ןעלעוו יז יװ

 ןוא רעבױר עדנעבַאהלהָאװ עזעיד ,ןרעטיצ סע ןעלעוװ ייז
 ןוֿפ םייווש ם'ןוֿפ ןעגױצעגסױרַא ןעבָאה עכלעוו ,רעגיוז-טולב
 ןעלעטש וצ ןעדירֿפוצ לעטימ יד רעטייברַא עדנעטּכַאמש יד

 ךיז סע ןעלעװ יז יװ ,הָא !גנַאלרעֿפ ןעכילריטַאננוא רעייז

 -לעו ,םַאלֿפ ןעכילקערש םעד רַאֿפ רעכעל יד ןיא ןעטלַאהַאב
 !! ןרָאצ ם'קלָאֿפ ם'ןוֿפ ןעכערבסיוא טעװ רעּכ

 ןוֿפ עדנייֿפ יד ,גנומער ןייק נפ ניֿפעג טינ ןעלעוו יז ,ָאי
 ,ןעטלַאהַאב וצ ךיז ואוו 6 ערעביז ןייק ;טייהשנעמ רע
 ףעיט לייה 0 ,גונעג ,פ ןייז א יי גנוטסעֿפ ןייק
 רעיײֿפ רעד ןענערב טעװ לַארעביא .ןעצישעב וצ יז גונעג

 -נײרַא ר יד ךיז ןעלעוו לַארעביא ;ןָאיצולָאװער רעד ןוֿפ
 -רעֿפ יד ןוֿפ ןעביילברעביא םינ רָאנ טעװ סע ןוא ,ןערַאּפש

 ןַאד ךַא ,ןַאד ,טֿפַאשלעזעג רעגיטצעי רעד ןוֿפ עלייהט עטלױֿפ

 יד ןעפעש יז םעװ ןַאד ;ןעמטַאהֿפױא טייהשנעמ יד טעוו
 -ייק יד ,םרוטש ן'ךָאנ ןערעוו ןייר טעוו עכלעוו ,טֿפול עשירֿפ

 -עג ייז ןעבָאה עבלעוו ,יד ןוא ןערעוו ןעכָארבוצ ןעלעוו ןעט
 רעד ןוֿפ גנוזעלרע יד ,ןערעװ םעטכינרעֿפ ןעלעו טדעימש

 טנַאלפעגבָא ךיז טָאה םייהשנעמ יד רעכלעוו ןיא ,ײרעֿפַאלקש

 סָאװ ,ךַא .ןעמוק ךילדנע טעװ ןערהָאי רעדנעזיוט לעיֿפ ױזַא
 עטײרֿפעב רהיא ןַאד ןוא !ןייז טעװ סָאד טייצ עכילרעה ַא רַאֿפ
 ןעניז ןיא ןײרַא טוג ךיז טמהענ ,ןעשנעמ



 רָאנ ייז רימָאל ,טרַאװנעגעג רעד ןוֿפ ןוא טײהנעגנַאגרעֿפ רעד

 ןעסיוו וצ ןעשנעמ יד ןוֿפ ןעבערטש סָאד--ס נעט שרע

 ,ףירגעב רעזנוא ןוֿפ ,לבש רעזנוא ןוֿפ רעכעה ן

 רעלדניווש רַאֿפ דלעֿפ ַא טנעֿפע ן
 ֿב ,םורַאד .ןעצנוק עצרַאװש ערעייז ןעכַאמ וצ רעגירטעב ןוא

 -רעביא סעֿפע ךייא טלייצרעד סע רעװ ,םענייק טינ טביולג

 לעצרואוו רעד זיא םוהטנענייא-טַאוװירפ ץ

 יז טינ םענייק 4 רע ,םורַאד ,ןעלביא עלַאיצָאס עלַא ןוֿפ
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 -וצרעביא ןעשנעמ יד ןוֿפ ץנעד

 ןוא "רעטערטרעֿפ ןוֿפ דנעה יד ןיא ןעכַאז-סקלָאֿפ ןעבעג

 יד יב גנוֿפַאלקש ?שרעֿפ יד וצ טרהיֿפ עטמַאעב עטלהעוועגסיוא

 / ,רערהיֿפ עז זעיר ןוֿפ ןעליוו ןעשיטָאפסעד םעד ּוצ ןעסַאמ

 א עב ,עלעיציֿפָא עלַא יר ןוֿפ ײרֿפ ךייא טלַאה ,םור
 יי

 עבײרשוצרָאֿפ ךייא טינ םענייק טביולרע ןוא ,טֿפַאשרערהיֿפ ןע

 טרעּכױרעֿפ ןעק קילג עניײמעגלַא םָאד--סנע טרעפ
 יד ןוא ,טײברַא ענעגנואווצעגנוא ,עײרֿפ ךרוד רָאנ ןערעוו

 ןעדעי ןוֿפ ןערעוו טכױרּברעֿפ לָאז טײברַא רעזעיד ןוֿפ עטכיר

 ר נלַאהקירוצ עגידנעסיורד עלעיציֿפָא ןו
 ,ןעגנוקרעמעב רָאֿפ ַא טצעל

 עוָאלרנורג ןענייז "אבה םלוע, ןַא
 ,ןעבעל סָאד ןעכַאמ וצ ןייז ףרַאד לעיצ רעזנוא ,ןעגנולעטשרָאֿפ
 סע יװ ןהעש יװַא ןוא םהעגעגנַא ױזַא ,טלעװ רעד ףיוא ָאד

 ! ןערעוו ןָאהטעג סָאד ןעק ױזַא יװ ,ךילגעמ רָאנ זיא
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 ןייז זנוא ייב ףרַאד םעלַא ןוֿפ עטסכעה סָאד :סנעטשרע
 ןעבָאה וצ ךילגעמנוא זיא םעד ןהָא ,טייהדנוזעג רעזנוא
 טליֿפ טייהדנוזעג ,ןעבעל ם'וֿפ ןעגינגרעֿפ ןעבלעוו דנעגריא
 ךיז ריֿפ ןוא ןַא זיא עכלעו ,עהור ַא טימ עלעעז רעזנוא ןָא
 ,ךיז טלײװגנַאל שנעמ רעקנַארק ַא .,ןעגינגרעֿפ רעסיורג ַא
 ַא ןוֿפ; וליפא ,טגָאז טלעװ יד יװ ױזַא ,טגערעגֿפױא טרעװ
 ןעגינגרעֿפ טפעש רעבָא שנעמ רערנוזעגרעד ,"דנַאװרעד ףיוא גילֿפ
 ,לַארעביא םורַא םהיא ןעלג ניר עכלעוו ,ןעלַאװק דנעזיוט ןוֿפ

 וי וצ לױֿפ רעדָא גיטעהטנוא ,טײברַא ךרוד :סנעטייווצ

 7 ,ןעשנעמ עלעיֿפ .ןעגינגנעֿפ ןייק ןעבָאה טינ ,טסייה
 ָאמ ןעמוג ַא ןעבעל וצ ןעלטימ עלעיצנַאניֿפ גונעג ןעבָאה
 ייעטעוט רעייז ךרוד ןעבעל ם'ןוֿפ טינ האנה ןייק ןעבָאה
 ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ,דנוזעג ןייז וצ ידכ גימיינ זיא "טייברַא}

 ,םונעג-ם א ם'ןוֿפ ןענָאיצידנָאק טּפיוה יד ןעמיהוצבָא ידּב
 עכילטֿפַאשניײמעג ןוא בײרטרעֿפ-טייצ ךרוד :ּפנעמירד
 ןוֿפ עלעווק ַא ןייז ןַאד = ןעק סָאד .,גנו טלה
 ןע זנוא םורַא ןהעז ךילקריוו ןעלעוו רימ ןעוװ ,ןעגינגרעֿפ םענייר
 ןײלַא ךיז ןעלעוו רימ ןעוו ןוא ר עכי יא ןוא 3 עדנוועג

 ןעמהענ םונעג- סנעבעל םעניײֿפ רעזנ

 ןעמוג} ַאזַא ןעבעל וצ לעטימ יד ערעדנו
 ,רימ יװ ױזַא "גָאט

 ;ךילנעמנוא םע זיא עגַאל רעלַאיצָאס רעגיטצעי רעזנוא ןיא

 7 עי טינ ונוא ןוֿפ רעגיצנייא ןייק ןעק םורַאד
 ק ם'ןוֿפ ,טייהרעמרעטש

 אר ןוא םיונ ןיא ךיז ןעגַאלּפ ןעשנעמ- טימ ערעזנוא ןוֿפ
 ןעטפיגרעֿפ וצ גונעג זיא

 עקנער רימ בוא ,םורַאד ןוא ,ןעגינגרעֿפ רעזנוא

 ךילדנירג רימ ןעֿפרַאד ,ןעבעל ןוֿפ לעיצ טפיוה םעד א
 ,ןעטלַאטשנַא עלאיצָאס ןוא עשיטילָאפ ערעזנוא על : לא



 ראד ַײר טא ךילקריוו רימ

 -סיכרַאנַא ןוא , ,עשיטַארקָאמער-לַאיצָאס ,עלַאק
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 עלַא ןיא ןעגנוניימ יד א ןעדיישרעטנוא טקנופ םעד רעביא
 ףרַאד רָאטַאמרָאֿפער ַא ןייז רעבָא לי רענייא בוא ,ןעגנוטכ

 ' ,ךרוד ןוא ךרוד ,טייהשנעמ רעד עטכישעג יד 1

 .ןעועוו ןעכילשנעמ ם'ןוֿפ רוטַאנ יד 9

 ןהֶא ,ענַאל עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאפ עגיטצעי יד
 ,לייהטרואר וָאֿפ זיא סע רַאֿפ סָאװ

 ,ןעלַאקירַאר יד ןוֿפ ןעטקעיָארפ עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ יר

 ןעטקעיָארּפ יד .ש .ב .צ יװ ױזַא ,ןעטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד

 ע ה ,רד ןוֿפ ןוא } ב ןוֿפ

 ,טינרָאג וצ ךיילג---,טביאעגסיוא ןערעו יז םרָאֿפ
 רעכילשנעמ רעד ןוֿפ עדָאירעפ עכילקילג ,עלבָאנ יר

 ,טיײקּכילקריװ רעד ןיא ןעבױהנָא ןַאד טשרע ךיז טעװ עסַאר
 טעװ םוהטנעגײא-טַאװירּפ ריֿפ ףּפמַאק רעטֿפַאהלעקע רעד ןעו
 טריטסיוקע םוהטנעגייא-טַאװירפ ןמז לכ ,ןעד ,ןערעה פױא
 2 וי וצ סע ןעבערטש ַא קע לָאמ עלַא טעװ

 ַאקַאב רָאנ זיא סָאװ ,רעד



 -רעֿפ ,ןָאזרעּפ ןייא ןוֿפ ,םוהטנעגיײא-טַאװירּפ ןוֿפ גנורהעמרעֿפ

 יא ןוא ,רעגינייוו ןעבָאה לָאז רעטייווצ ַא סָאד טכַאזרוא

 -ֿפַאהלעקע ןוא עטסגירדינ יד רעטייוו ךיז ןעלקיווטנע ףפמאק

 עטסנירדינ ענייז עלַא ,ןעשנעמ ם'ןוֿפ ןעטֿפַאשנעגייא עטסעט

 "ךייר} ןוא "םירָא, ןהעטשטנע רעטייוו זומ סע טאָ

 עררע ה ןייז ןעזומ עכייר ןוא עמירָא ָאד זיא סע ואוו טרָאד ןוא

 עק ױזַא יװ ,ןעדנעטשמוא עכלעוַא רעטנוא .ןע ֿפ ַאלק ק ש ןוא

 ? ןייז-להָאװ םענײמעגלַא ןַא ןוֿפ ערער יד 4 רָאג
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 יד רעביא טינ עסַאמ עסיורג יד ןעו ,רעטייוו ןהעג רימָאל

 ןַאד ,עטמַאעב עטלהעוועגסיוא ןוֿפ דנעה יד ןיא ןג בַאזסקלָאֿפ

 ןעגָאז ןעלַאקידַאר יד בו טנוא ןוא ןעגָארטעב יז םרעוו

 ערעזנוא רעביא עלָארטנָאק ד ןעטלַאה ןעלעוו ריֿב) ןרו-י

 בוא ,לעקנעב ןוֿפ ןעֿפרַאװבָארַא יז ןעלעוו רימ ,עטמַאעב

 "ליוו קלָאֿפ סָאד סָאװ ,סָאד ןערהיֿפסױא טינ - ייז

 += ו טיג קלָאֿפ סָאד ןעו וַא ,זנוא טנרעל גנורהַאֿפרע ו :

 -רעֿפ רעדָא עטמַאעב ןוֿפ דנעה יד ןיא ןעכַאז עא .רעביא

 ןייז םיוא םינ טביא ןוא ,גיסעלכַאנ ןײלַא סע טרעװ ,רעמערט

 ,ונוא טנרעל גנורהַאֿפרע ; רהעמ ךָאנ ,עלָארטנָאק ןוֿפ טכַאמ

 יד ןוא 0 יד טימ עטמַאעב יד ןוֿפ גנודניברעֿפ יד זַא

 טשרעוצ עלָארטנָאק ןוֿפ ננוביאסיוא יד טכַאמ "רעכַאמצעזעג}

 ,ךילגעמנוא ןעצנַאג

 רַאר יד ןוֿפ ןעמַאטש עגיטֿפניקוצ יד ןיא םורַאד ןוא

 הע עטלַא עלַא יד ןעזוומ ,ןעטַארקָאמעד - לַאיצָאּס יד

 טצ } יש

 ןעגעװטרעדנוֿפ זיא םע .ןעסקַאװסױא סעיינ ַא רעביא ןעלביא
 -ֿפוא טעװ טֿפַאשלעועג עגיטצעי יד ןעוו זַא הא ץינַאג ֹט

 ןעשנעמ ןעניֿפעג ךז ןעלעוו ,ןערעוו טזעלעג



 עכלעוו ,ןעגייצ ןַאד טעװ גנ

 ,עטסֿפַאהרעױד יד ןוא עטס :

 -לעוו , ןעשנעמ ןוֿפ ןָאיצַאזינַאגרָא עדעי :רעכיז ז

 םעד טגָארט ,םוהטנעגייא-טַאװירפ ךיז ןיא ך

 -לעוו ןיא ,ןעשנעמ ןוֿפ ענומָאק עדעי א |

 טרילונער זיא ,דיחי םעד ,םואודיווידני ם'ןוֿפ ןעבעל סָאד רעכ

 טרעטש עכלעוו ,גנַאװצ זיא סע רַאֿפ סָאװ ןוֿפ רעדָא ,ץעועג ןוֿפ

 ,ןעלַאֿפ זומ ,טייהייר

 -ומש טײקמַאזקרעמֿפױא טימ רָאֹנ לָאו רענייא רערעי

 -ענ רע טעוו 0 שנעמ ם'ןוֿפ רומַאנ יד | אד |

 ניטכיוו רהעז ןענייז אלא ,ןעטײהרהַאװ עדנעגלָאֿפ יד ןעניֿפ

2 

 ם'ןיא טברַאטש ןעסינעג וצ טײהײרֿפ רעלוֿפ רעד ךרוד 1

 -ינגרעֿפ םוצ קשח .רעד ןוא ,טסול עסיורג וצ יד בָא ןעשנעמ
 .ןעצנערג עכילריטַאנ ןיא ןעטלַאהעג ןַאד טרעװ ןעג

 ע ןהָא גיליװיײרֿפ ןעטײברַא לָאמעלַא ןעלעוו ןעשנעמ יד ,9

 -וקנָא רָאנ ןעלעו טײברַא רעד ןוֿפ עטכירֿפ יד ןעו ,ג

 רָאנ ,תורעשה ןייק א
 -רָאֿפכָאנ עגיטכיזרָאֿפ עכײרלהָאצ ףיוא טעדנירגעב ןעטקַאֿפ
 יר טעװ ןעולעֿפ ןערַאבנעװעבנוא ןעזעיד ףיוא ןוא .;ןעגנוש
 .ןערעו טיובעג טֿפַאשלעזעג יישר

 -נוא ןעײרֿפ ן'ךרוד רָאנ ןוא טײברַא עניליװיײרֿפ ךרוד רָא
 סָאד ןעק ,טייבר וא הער ןופ עטכירֿפ וה ןוֿפ ֹוֿפ םונ עג ןעטרעטשענ

 גיבייא ףיוא טייהשנעמ רעד ןוֿפ ןיײזלהָאװ ןוא קילג עניימעגלַא
 ,ןערעוו טעדליבעגסי וא

 ,סומויֿכרַאנַא ןוֿפ לעיצ רערהַאװ רעד זיא סָאד ןוא

 66 .עדנע .עד נע 6
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